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ગસ્તાવના., 

પ્રવાસ વદષ્તના આવા પુસ્તકને પ્રસ્તાવનાની ખાસ %ર૨૨ હોમ એમ મતે 
લાગતુ' નથી; પણુ હાલમાં છેક ચાર્ પાંચ પાનાના ચોપાનીમાથી માંડીતે ડેક 

પૉચસે। સાતુસેદ પાનાના મોટા મત્યને “ ગન્થ કર્તાતી પ્રસ્તાવના “ લગાડવાતો 
એક રીવાજજ પડી ગયે છે. તેઢલા માટે સરસ્વતી મંદીરમાં મારા આ" મથમ 
પ્રવેશના પ્રસગે આ રિષ્ટાચારતો અનાદર કરી ગ્રન્યકાર ખધુખઓનોઃ રોષ વ્હોરી 
તેવાતુ' મતે યોગ્ય જણાતું” નથી. 

વહોદર નરેશ શ્રીમ'ત શ્રી સમ!જરાવ મહારા૦૮ ગ્રોતાની પજાની તૈતિક 
ખૌદ્ધિક, સામાજક અતે આર્થિક ઉન્નતિ કરવા માટે કેટલી ખતતથી અનેક મોટા 

પમાસે। ચલાવે, છે, એ વાતથી ભાગ્યે ચુજરાતમાં એક પષ્યુ મોણુસ અન્નષ્યે 

હરો. પોતે, અનેકવાર પૃથ્વી પર્યટન કરી જાદ્ઞ જાદા દેશની રીત રીવાજ અતે” 

રાજ્ય પદ્દતિનુ' સહમ અવલોકન કરી, પોતાના રાજ્યર્મા જે અનેક સધારા દાખલ 

કર્યા છે તેમાં પોતાના રાજ્યના તરૃયુ અમલદારે! પૈકી કેટલાકતે પરદેશ મોકલી 
તેમનુ' એક દેશીમ સાન વિસ્તૃત કરવાનો કમ, ખાસ છે. વિશ્વ વિધ્ાલયમાં અભ્યા- 

સપુરોં કરી, કોઈ પણુ ધધામાં જડાતા પહેલાં, જુદા જુદા દેથના રીતરીવાજ 
અતે લોક સ્વભાવ વિગેરેતો પત્યક્ષ અવુભવ મેળવવા માટે પરદેશમાં પન કરવા 
જવાતો રીવાજ યુરેપર્મા ધગ્ઞો ધયલિતુ છે. આપણા રેર્ની ગરીબ સ્થીતીતે 
લીધે મા રીવાન્ન અડી સામાન્ય યવાનુ' ખૂની શકે તેમ નયી. બ વાત ધ્યાનમાં 

લધ ત્રીમ'ત મહારાજ સાહેબે દર સાલ પોતાના રાજ્યના ખે ઝામલદારોને પરરેશમાં 

પવાસ કરવા મોકલવાની ગેવષ્ુ કરી છે, આ ઘોરયુને અનુસરી "સત" ૧૯૧૩ 



ર્ ટ 

શ્રાં મતે અનેશ. ર. સમચ% ર૪ પતારતે ય્રોપતે્ પ્રવાસ કરવાતે, મોકલ 
રટ 

વાતી મોજતા યઇ. આ પ્રવાસની રોજે રોજતી હકોકત “ડાયરી ” રપે આ 

સુર્તકમાં વાયક વર્ગને સાદર કરવાર્માં આવી છે. 

હિ'દસ્તાતમાંથી વિલાયત જનારને કપડાલત્તાની શી શી જરૂર છે તેમજ 

સુસાજીમાં કઈ કઈ પરચુરણુ ચીને ખષ પડે છે નિગેરેની સપુર્ષુ માહિતી 

આ પુસ્તુકમાં આપનાતો યત્ત કર્યો છે. ત્યાં ખાના પીવાની કેવી સગવડ ઘઈ ચે 

છે અને સૃખ્પતે ચુસ્ત રીતે ધાન્યાહારી રહેવાને માટ કઈ આબતો ખાસ ધ્યાનમા 
રાખવી પડે છે વિગેરે હકીકત આમા અરેવી 'છે-આમમોટતા અતે રેલતદ પ્રેવા- 
સાં શી શી વાતો લક્ષમાં. રાખવી અતે,મજર, ભાની ગાડી વિગેરેતી તાં કેવદ 

પકારની યગવડ. છે, સાતે રીંતરીવ જ અતે લોકાચાર કેવો છે વિગેરે વિષેની 
ખતે તેટલી વિગતવાર માહિતી આપવાતે( આ ડપુમ્તકમાં સપુણૂં 
મૃમત્ન, કર્યો છે ર 

યુરાપ ખતી મુસા કરી આવેલા ધણા વિદ્દાન ગ્ૃહસ્યોએ પ્રવાસ 
વણતા, લખેલા છે પણુ તે ધે ભાગે અંગ્રેછમાં લખેલા હોવાયી સામાત્યજન 
સમજને તેતેદ ત્નેઈએ તેવી લાભ મળી શક્તો નથી. અતે રાજરાતીમાં જે થોળ 
ઘણાં પવાસ વર્ણનો છે તેમાં ઘણુ! ભાગે સ્થલ વર્ણતપર વિરોય લક્ષ આપેનુ હેય 

જે એટવે અમેજ નહિ ન્વસુતાર્તે માટે, પોતાના યુવાન “છોકરાઓને વિલાયત 
મોકલવાની ઇશ્છા હેવ! છતા, તે દેરામાં પડતી અડચણે કેવી રીતે દુર થઈ શકે 
જી સેતી માહીતી આપનાર એકે પુસ્તુક મારી સમજ પમાણે. આપણી ભાષામાં 

નથી અને આવી સામાઈક હરકતાતે. હાઈ આપણામાં વિતાયતુ સભધી ધણી ગેર 

સુમજુતુ ચાલે છે; આની ચેરસમજીત “દૂર થઇ પાશ્ચાત્ય સાનના અસત આપણૂર 
રૃદ્રજનો પોતાના ઉત્સાર્ટી યુવકોને પરદેશ મોકલી તેમની સફુગિત દ્રષ્ટિ ઉધાડરો 
જ્ઞા આ પુસ્તક લખવાને॥ ઉદેરા પણે અરી સપ્લ થયો. માતીર. આવા કારસેને 

લીધે આ પુસ્તક જોઇએ તે ફરતાં.ઘાસૂ મેણું થઈ ગયુ છેઃ માટે ઉપલ્રા સુસ્તકનેદ 

ઉદેશ લક્ષમાં રાખી વાચક યર્ગ - આગ ગ્રન્થ ગાચતા કેટાળકે નહિ 
એવી આયા રાખુ છુ. 



૩ 

વાચક વર્ગ આગળ આવવાતે આ મરે પ્રધમ પમત્ત હોવાથી ૧ 

પુસ્તટની ભાષામાં અતે વિષય રચનામાં અનેક 'ુલે રહેનાનો સ'ભવ છે, તો તેન 

વાચક વર્ગ: દરગુ*/ર્ કરશે. પત્રાસ્ વર્ણને! વાંચવામાં પણા ભાગે કટાળે 
ઉતશ્ન થાય છે તેઃલા માટે આ વતાંત બતે તેટલો મનોર જક કરવાતો મત્ત કરવામ 

આવ્યો છે. તો પણુ આ સબધમાં જે દોષો વાચક વગને માલુમ પડે તેના વુર્! 

હ'સક્ષીર ન્યાય દક્ઠિએ વિરોધ લક્ષ ન આપતાં માસ જે ૭" યોડી ધણી ઉપયોગ 
માહિતી આ પુસ્તકમાં છે તેતો પોગ્મ સત્કાર કરશે. એવી વાચક વર્ગને ખાસ 
સવિનય યાર્થઃના છે. 

શ્રીમત સરકાર સયાજીરાવ મહારાજ ગાયકવાડ એમતી ખાર 

ૂપાથી અમારા આ યુરોપનો ધરવા બની આવ્યો અતે તેતે લીધે આ પુસતક 

શચવાને। પ્રસંગ ઉપસ્થીત થમે! તેટલા માટે શ્રીચવનો જે મોટો ઉપકાર થયો છે 
તેના ત્રશહુમાંધી માત્ર તેમતો આભાર માતીતેજ છુટી શકાય તેમ નધી. તો પણુ 

મીમ'ત પતે જે અનેક ફરજે મારે અદ કરવાની છે તેમાની એક પરજ તરીકે 

ફુઃગ્યા સ્થળે શ્રીમતતને1 વિતય પુર્વક આભાર માનવાની રન લઉ છું. મમા પ્રર્તક 

લખવામાં મારા મિત્ર રા. ર. વિજ્યલાલ ઠનેયાલાલ ધુવ, એલ. સી. ૪. એમગે જે 
મતે મદદ કરી છે તે ભદલ તેમને હું મોટા ઉપકારયો આભાર માનુ છું. તેમજ ખીન્ન 

કેટલાક મિત્રો જેમણે હસ્તલિખીત પ્રત તૃપાશી અતેક અનુકળ સુચનાઓ કરી છે 

તેમનો! પયુ અત્રે આભાર માનવાની રનત લઉ' છું છેવટે જેની કૃપાથી અમારા 

આ પ્રવાસ સુખરૂપ થઇ નિર્જિધ્ન પાર્ પડયો તે સર્વ શક્તિમાન શ્રી સીતારાત 
ચદ્રપ્રભુતુ' વંદન કરી આ ચસ્તાવના સમાપ્ત કરૂ છુ- 

વડોદરા; 
દૃત્તાત્રય ચિ'તામણૂ સુજીમદાર, 

તા. ૨૦-૧૫-૩૫. 



મી, 

ચુરોપપનો ગ્રવાસ. 
ડી 

ઝતુજ્મળિજ- 
-ઝઝજ૯-- 

ભાગ ૧ લે. 

"“-સ્ઝ#લ્લ્ન 

પુવ” તૈયારી. 
વિષય 

જ. પવાર અને મને યુરાપતા પવાચે મોકલવાનો મ્રીમ તે કરેલી આના.-. 
હકમ થયા પછી તયણ્ી કક ર સડે ફસ્ટ 

પીને પણુ સાધૅ લ જવાનું ઠય” ... ફન ક 

ધિતાથ્રીએ પણ્ અમારી સામે ખ્માવવાતું નડી સુન રે 

કવાયમાં લાગ મરી ન્ત્રૂરી ચિકની ખરીટી મન ક્ર કક 

નતા. ૧-૮-૧૩ ના રોજ આસ્ટ્ટીયન લેઇઇડ કપનીતી “ કલીઓપેત્રા ” 

ખોટમાં જવાતું ન1#્દી થયુ ડી દ જ 
'ચૌમસ કુક “ન્ડ સનતી કુમ્પમ | તર્કથી પવાસમાં | મળતી સગરડા ... 

ફેક કસ્ગનીની હોટલ કપનો .- કજ હ સ્સ્ક 

આધથડેન્ટીટી ક્ર્ટીક્કેટ ... મ કે કે 

તતા ૨૪-૭-૧૩ નારેન્ વડોદરેથા ઉપડયા મ 
આગખેોપપર જના માટે વીકટોરીયા ડેક તબર ૮ ઉપર ગયા... 

કલીઓ પેત્રા બેપ્ટ -.. ક કાર 

સુભ બદરે થયેલી વૈથકીય તપાસ 

આમનોટ ઉપરી -.. -.. 

પૃષ્ટ. 



ર્ 

,ભાગ ૨ ને. 

સુંવર્ટ્થી ડન” 
“ર ધીએપેત્રા બોન 

ચેલી મતે #તવાનીં અડથગમું ...- 
“કળીનમાં દીવા લ્ગગાડવાનું' સાધત ... 

નોકરે બેહ્ાવભી ઘ'ટીતુ' બટન ( ડે!લેશ્ ) 

સાયલઢ મોટ ... ક ,- કે 

મોટ લાગવાની શરૂગત્ થા! ... ... 

દાદકપરે ધણી સાવચેતીધી €તરવુ” પડયુ ... 

ખામ ઉપરના તેહરોતુ કામ ફાઈટ ... 

ત્રેનમ્ટર ત્રાસ --- 2૧ : ર 
ફીમાઇ માંદગીમાંથી મારા મ્વુંત ... 
વાયક લેમ ટેલીમાક પીસ .-. ને 
38 પેમે જર કક વા ક 

મુતઇ મદેશા મોશ્લ્યાો ... ... 
એક આધેડ વયતી યુગપીયત આ સાપે યયેલુ' ભાષયુ 
3ક શુઝતો। ઉપયોગ --. ર 

મેટ કેટલા માધલિ ચાલી તે બતાવનાર હેવાદ્ 

મુલેમાન મોદાગર --- :.--- ફેક 

૧. પમા-ની મૃક્ષાકાન કે (સિકકા 

'મ્મોકિંમ સમમાં સુવાતી આવેલી અડું 
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મ રામમવ અને રા. પૃષ્ગરાર પક 

આમાં પપ ખણી વેરાને રીક ... 



૨ 

જ્નાગ ૩ ને. 
ક જી 

હડનથી સુછ્ઝ- 
એડન, 

ડત ખદર દેખાવા લાગ્પું- શ જેક 

એડતખ'દરપર ઉતર્પા ... કા ટ 
મારજીટ ભેઇ પાછા ખોદટપર સસ ક્ટ 

કલીભોપેત્રા માટ, 

દ્વાલ સમુદ્રમાં અમારો વખત આન'દમાં ગયા 

પહેલા વગના પહેલે માળ ... બે 
બીશ્ને માળ ... ર્ર જ કકક ફરક 

ત્રીજે માળ ... -..- 
માપો માળ -... બક 
પાંચમો! માળ 
ખીન્ન વગપતા પહેલો ને ખાએ પ માળ 

ત્રંદન્ત વર્ગની નગ્મા... 

રૈરકટિગ સલુન અને ખાયરમ ... 

જૂર્ટ કલાસ કેબીન -.. ક ની 

પ્રસ્ટ કલાસ ડેખીનને! સામાન ... 

રવિવારતી પ્રાથના .... 

યાં કપડાં આછા સાથે રાખવાથી પડેલી * અડયણુ . 

અ જજ. પ્ર ્સ્મખુ મક કેક પ 

મોરનિ'ચરી કચ ઉ ક 

ચેકષ્ાસ્ટ..- 

પીસ્સવાની રીવં ,** 



દેહ 

જમની વખતે ધ્યાનમાં ર(ખવાતી બાબતેદ 

અગીયાર વાગ્યાની ચડા ... જ 

લચ ... ન ક ન્ન 

જન્દીયન કરી ... ર મક 

અ૬22 નુનટી .... ..મ .ન્* 
ડનતરતા પવર્ધ ... કમ કરક 

પીરસનારા લાકેની કવાયવ -... ... 

સુવનટ બંદરે લ્તર્વાને; હદાવ કર્મો .,. 

ભાગ ૪ થે. 

સ્ઞીધ્- 
સુવેજ* 

સુવેજ ખદરપરે «વા હતર્મા .... ... 
॥ 

સુવેજ બદર્ કએ કેજે ક્ર 

સુવેજથી ઇર્માલીયા કેટ. ૨, ર 

મહમદખલ્વી હાટેલ... કે મઝ 

દછપશીયન નાચ ... :.. «૦. 

ઇજપશીયન પહેર્વેસ ક કદ 

ઇજપ્તસાં મળતા ખાવાના પદાર્થ ... 

કેરાનુ બન્નર .,. ક મન 

પીરામીડ તરતો ગ્સ્તો કકક 

પીરામીડ . ક સ. ₹ જક 

સ્પીકમ અતે જીત, મૃદિરો .. ર 

ઉંટપર્ શ્વારી ક કે કક 

ફે-. (નેમ 

ડક. શ 

૦ર હશ 

નક ઝૈજુ 

ભ ૩૭ 

--* 3૭ 

**૦ #3ર્ટ 

૨૦% ડટ 

૦૦ 3૪ 

**ક ટર 

*૦૦ "૪૦ 

«5 ૮4૧ 

૨૦% “દ 

** ૪ર 

*** કપ 

*૦* ઈદ 

-- «૬ 

*્ન્્ન્જક 



આરખ દ્વોકાની લડાઈ કર ૦ કેક ફેમ **- ૪૭ 

એઝમેક ગાર્ડત ... :.ઃ: :.ઃ. .ઃ.- *.. ,--5%૭ 
ખટ પાક્ષિરાતી દુકાતે જ લ ક મ ,- 22 

ન્યુકેર .., કા હઝ ક કન ક ક 

દ્ુજીપશીમત કપ્ટ ... મ મ શ્ર ના ડઝ 

એ ભલી બાઇ ... ક કે જા ક: *”# "૬ 

જીણા ઉપરતી મહમદી મસીદ --- ક ન સક "** ૪૪ 

ઝુઓલેજટલ ગાર્ડન મે ક દ્ર ક -** ૫૦ 
એકવેરીઅમ કેક.” “મ જક ઇડર... ઝન 
મ્યૂઝીઅખમ કેઃ ૦૦૦ ૯૦૦ ૧૦૦ ૦૦ ૨૦૬૦ પ૦ 

અર્બી મુનિત્રતિષ્ટી ... પ કે ફક કઝ ક**ઃ પેય 

ભ્નાગ પ મો. 

"જગ્ય થી ત્રિરીજી- 
એલેક્કેડ્રીયપ. જ 

કેરાયી એશેકઝે'ડ્રીયા..- સ્ક સ કન જક --- પર્ 
એલેપ્ઝેડ્ીઆનો દખાત ૯ જક મ ક ક પક 
પોમ્પીતે! સ્તુ'ન ... કર ક ર ન ક જૂર. 
સેમારેમીસમાં ખેસી તીકળ્યા ... ..-. ... ... -2. પ૪ 

જ્નાગ ૬ ઠે. 

ખિડીઝી ખ'ધ્ર ... ક્યે પ ફી ક *-- પ૬ 
ખ્રિડીઝી સ્ટેડાત ... કક ર ને ક *હ્ઝ 



જ 

નેપલ્સ., 

નિહીઝીમી નેપલ્સ ... -. *- *૦- 
પાલ્ચિસ ચોરીપર ભાષા નહિ સમજવાથી પૌલી અચ 
શ્રહેરતો દેપ્પાવ ... છે. “ન ફે 

અમેજી નષુનારે ગાઇડ મિ, એડવર્ડ ... કક 
મ્યુનીસીપલ એરીસર્મા હાજરી _ કકે ર્ર 
વ્યુડ્ડીગએ।ા નેશનલ ... ફમ કિ) 

સતારા ન્વાળામુખી કકે દક ક 

કેમીલ ટ્રામ * ... બક કેક અઃ 

ગાઈડ સાથે કરેષે ડરાવ ... મ સક 

રામન 

૨૫ રહેપમાંની દોટેલની તજવીજ ... *.* 
ખીશ્ન વ્હીકટર્ પ્રમાત્યુઅવ રા'ઝનુ' રમારક કન 
સેટપીટરતુ' મંદીર -.-- -.* --* :.- 
માઇ્ડે કરેધી અમારી «મવાતી ભ્યવસ્થા... ... 

જેટીક્તપેલ્ષેસ ... ... ... “ર 
કતોઝીમમ બતે ખીછ પાગીન રોમન ઇમારતો ... 

પેરા, હરાકક ... કે ક 
સેહપીટર અને ઇમુ ષીસ્ત“ર મુલાકાતનું” "પારક ફકટ 
માટાડુમ્સ ... ... -.* *.* 
સેટપોવતુ' મીર ... છ મ હ 
૬ ખ્રીસ્તના પાદ સ્પચ'યી પુનીત થયેલો દાદરો * કક 

મ્લોરેન્શ* 
અન્શીમટ ્તેમોડર્ન ...- *. *-. 

પીકચર ગ્વવેરી ... ... -..; *.* 

ખાબેલી માર્ડન ,.. “ હહેનીશે, 

“તીય ... .,.. ... ર. “2. 
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સે'માર્કતું ધરીર અતે ડયુકલા પેલેસ2.. 
*તીસતું કાચ કામ કઝ કે 

મિલ્લાન ... ક ગમ શ્ર &ક* 

પિલાનનું કોથેડલ -.- જ ન કેક 
ઉદ્ટારીક્લ નેથનલ મ્યુઝીઅમ ... #.: 

જ્નાગ ૭ મો. 

સિક્ષાનથી સે'મમૌારિત્ઝ* 

૪ટાધીઅન સરોવરને દેખાવ ».. કક ક 

સ્વીત્સ ખાલ્પાધ્ત રેલ્વે #.. #:- ** 
મી મહારાનન સાહેબની સેટ *., જ ક્રેક 
ખરની ચરા /#.. «. ૪. #૪# 

સેટ માચિત્ઝ, 
સે'ટ મોશ્ત્ત્ર ને કર જ ન 

વિએના જવા નિકળ્યા ક કેક ### 

ભાગ ૮ મો. 

આાસ્સથા* 
છૅન્સિલ્યુકક 

ઇન્સ બજ કટુ: ક: ૬૯. ઝ* 
વિએામ 

વિખેના સફેરનો દેખાવ ,.,, ...# *#* 
તડિઆટીક પદરદવ જ ઈ કે 
શિગઝ્ટામે ક 

૬/૦ 

પષર 
હ્પ્ 

ષ્ 

૭૬ 
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ષ્ટ 
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ભાગ,૯ મે. 

ગ્ર્મની- 
વિએનાથી બર્લ/ન* 

વિએનાથી બલીન ... ... ... 
ષખન્ટર]ન લિન ... સ ર૪ 

ધિન્ટર ગાર્ટન થિયેટરમાં ખ્હેરાઇટીને એલ 
એકતેરીન્વમ ૬ કે ન 

પ્ન્સિક્ટારીયંમ ,.. : ... * ?3* 
3 1૧પીડલ ... * ... ક મ 

# કલોનયી કાનીગ્પ ત'ટર્ ... ... 

1 

જાગ ૧૦ મા 

કાન્સ 
ક કક્ષોનશ્રી પારિસ# 

કક્ેનધી પારિ8 ... ... ... 
પારિસમાં હિ'દી ઝવેરીખા ૦.- *-* 
બુવાદિ બ્લાન ... ક કજ 

સુનુ પિકચર ગેલેરી ક ડન 
નેપોલીયતની ફખર્... ક દ 
લકસેમ્બગ મ્યુઝીમ ,:. »**- 
પેછક સીટી ,.. ... ક 
મસે. 4: “- કટ 
પિન્્નીનું નર ... ... '*., 
એફ્રીલ ટાવર ... કક કેક 

દય 

હ 

૮૨ 

૮૨ 

૮ર 

ડી 

૮ 

ટ્પ 

ત્ષ 

ટપ 

«જ 

હજ 

૮% 

૮૭ 

«૭ 
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જાગ ૧૧ મો. 

પપરિસધી લ'ડન? 

પૃગ્લીયરા ચેતતલ .. હ ન મકે ટ 

હ'ડન્દ 

ખે વાટરતા સ્સ્તાપર લિન્ડન ગાર્ડનમાં ૩- નબરનતું થર .. -.:. 
થોમસ કુક કપતીની મુખ્ઃ આટ્રીમ -.. -... ક 
લડતના રેસ્તાપરતી રહાદરી .%. કક કનસ મ 

મ. માવસષરુકર ..: .. મદન જ ૦ 

વિમ્બવને પાર્કની વરત્તી .. ફેરો શકર પ ડક 
પિતાત્રી માટે પા જવાની સ્ડીમરપ? «૮૦ રીઝ- કરી ... મ 

હીંડનમાર્યતમાં «મવાની મોઇ - ક રથ ખમ 

લક્ત પેવીમ પ ર, શટ: -“ 

લુઇનની બમેઝ .. જ જે ર 

ગુઓાતાછીક્લ મ્યૂુઝોઅધ અને અમારૂ ગ દ્રરોખમ બાહ્ 

ટ્રર્લગર રેવઝ્ર સને પોડેગરગેતેરી . ક 
ચ્યુમ રેશ્તે સ ન ને 

કેમોડલ “૨ મ ર ર ફ 

ઉબાનમી સરતો , - કે દ 

હિના લેપ્ઠાની સભ્યતા 

ગ્ડર્માઉન્દ રેલડે . 

૪મ્પીરીઅલ સ ગ્ડેઝિબીશન 

પા. ભાસેની એ કખાગુ શૂધ્ઃ .૨ 
ઝદમ ટુયાદતું મીના પુત્ખાનુ મ શ્રહરયાન 

આશ મ્યુઝીઅમ રૂ 
ભ મ 

છ૩ 

૪૪ 

1/૪ 

છપ 
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“ડ્તિમાં કર “તો ખૈદ્દ ... ... 

આસ્ડસ તાઢકતી ટીછીટો ખરીરી રટ 

લડનનો રતાદ્રી ... અ 

કીસેન્યીમમ નામતા પુલોનુ' પ્રદ્શન ... 

અહીંની હવા ... ... ... 
હુગલાતા સ્રાર ... ક જે 

સીલ્ડ બરડર્નુ' નાટક ... મક 

માડી હોંદનાર્ ... 8 કે 

રવીવારે ક જવાનું ન દેવાથી ઉપષ્ટતી કાળા 

ક્ીમ'ત મહામન્ની મુલાકાત... ક 

લડતમાં ધુપમ ... ... .,.- 
ખીથ્ડીંગ ગોસાયટી #.. ક 

મોમામટી મારદત ધર બપાવતાનાં ણયલ 
પ્રેદ્દેમર પ્રનાપતષમપ્ત કક કા, 

આઇડયલ હોમ-એક્ઝીગિય,... .*.*- 
વડનમાં માલ મામાન ૪ કક 

મિ. ક્મમન -.. -.- -.- 
ચદ્રરોખર બાણુ જેવા આવેલા લોકે ... 
પિતાકા આજે હિદ્મ્તાન પાછા ગયા ... 
યુરોપ્રમાં મળતાં શાકભા ને ફ્ળદળાદિ... 

ક્યુ પમાઈન્મ અ ક્ર કઝ 

મુગ્ટેગ માઇશ્ગની ધાન્યાહારી ઉપહારની દ્કાન 
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જ્નાગ ૧ લે. 

-રુક:- 
પુવતયારી, 

---ગ્બ્ટ્ન્-- 

તા ૨ છીમે ૧૬૧૩ ને સતીવારને મેજ શ્રીમંત સયાઇરાવ મહારાન 

રૂપાન ત થઇ આતા (રમાડી કે “ રા. રા દત્તાત્રય 

ર. પવાર અતે મને યુરો- ચિતામણુ મુજામદારતે યુગેપના પવાસે મેક” 
પતા પ્રવાસે મોકલવાની મીમ- લવા. ' યુરે!પ ન્ત્યાની ઇસકા મારા મતમાં ઘણા 
ત્તે કરેલી આના- વખતવી હતી તેથી આ હકમ બહાર પડતા મને 

ધણો આન દ ચયે!. થીમતે યુશેપના અતેક પવાસ 

કરેલા હોવાથી સુમારરીમાં ચી શી અડચણો આવે છે તે તેમગે સપૂર્ણુ માહિતૉ 
હોવાથી તેએ તામદારે એક બીજાને મદદ થાય એના ₹ષ્ટ હેતુધી રા રા. રામચ દ્ર 
રાનજી પનારતે પણુ મારી સાથે યુરાપના પ્રવાસે જવા હકમ ફરમાવ્યો. 

આ દ્રમાન થડા પછી આ લાળા ધવામ માટે શી શં તજત્વી? કરડી એ 

સમી અનેક વિચારે! મનમા ધાળાના લાગ્યા 
પિક સ્ટકામી વાવ “ર્ય ૧૨ હી તાપણું વે 
ખાભતતે પ્રત્યક્ટ હુધ્મ હાથમાં પદયા પધ્ટી નેમ 

નમ પ્રવાગે «વાને! વખત પાગે આવતો ગ્યા તેમ તેસ મા 1 મનની કઇક ચમતપ- 
રક રિથતિ વતી ગઇ ન્હાનપણુતી “તાર સુધી હ કદી લાગપી મુસાળી ગપેવેદ 

નહતો અતે ૦- યુરાપના ધરાસસાં તા સમાન સિર ચાઈ શકવાનું નડિ 

હૂકમ ચયા. પડદી તયારી 



શ્ર] યુરોપને! પ્રડામ $ ભાગ 

“----- 

એવુ ધણાઆતે મોટે વારવાર સાતઝેગુ હોવાથી માન જેડી વતસ્પતાહારીના 
મનમા કઇ કત ગભરભ્ણુ થઠ આડી તેન કઇ નડાઇ જેનુ નવી તો પણુ હિનતુ 
ન દાતા જે લેપ વનમ્પતિ પનજ નટી વિલાયતની સફર્ મારી “મજન! હતુ! તેમ ર 

પાસેની આ નિ માહિતી મેળનવ! શા આવત ડરી માના ટલાએકોએ તો એવુ” 
«સાન્યું કૈ યુરોપના પતતેક મોટા ચહેરમાં અતે કેટલાએક ગામમએમાં પણુ હવે વન- 
સ્પતાહારી લેને અનુકુળ “ હેઈલ્સ ” (વજિશીએ। ) તથય છે, અતે «રી કેગીક 

હોટેલ્સતી યાદી પણુ મે તેમની પામેથી કરી લીધી આ વિતયની ઘણી માહિતી 
રા રા શીરાગકર તરથી મતે મળો અતે ષથમ મારા મનમાં જે રા કાઓ હતી. 

તેનુ હવે સમાધાન થયુ તો! પણુ મને જેદએ તેડી રાતિ મળી નહિ આગવી 
પનતાસકમ નડઝી કરના માટે તરે જે પ્રનામ તર્ણુનના પુસ્ત અતે ગાઇડ કકે મને 
મૂળી «ત્યા તે ગારીકીથી વાચીજનાર્મ જે પોડે ધણો વખત મતે ધડામ પહેલા 
અજયે તેતેદ ઉષયેણ કર્યે, આડી રીતે આગળવી પુમ્તમ વાચી ધડાગકમ દસવી 
રખ્યાયી ઘણે કાયદો થાય છે એવો મતે અનુભવ થયે! સુસાકરીમા ને માત્ર 
ધ્રાન્ય પ૨ «હી શશારે નહિ તે! પછી મામાહાર કન્યા કે મેમ તે પ્રશ્ન મે વખત 
આવે ત.ફી કરી લેવાતું ઠરારી તગ્ત પુરતુ મનતુ સમાધાન કયુ" અતે સાથે શી 
9 વગ્તુએ। રાખવી તે મબધી મ્ેટરીક યાદ એ! માગ અનુભડી મિગાનીં મદદના 
એકમ્ટી કરી રાખી અને બૌજી કેટલીક માહિતી અંગેજી કપનીગોાને પત્ર લખી 
મકી હતી 

મારૂ ઝિથાયત જવાનુ નદી થયા પકી ભરી પત્તીખ ઝરામાં પ્રી & 
“ ડુ પ્રવામમાં ગામે આવુ તો શી હરમ્તુ છે ? ” 

પતીને પણુ સાથે લષ્ઠ પારમ અતે અજાવ્યા ટેરમાં પનીને સાથે લઇ 
જવાતું ઠુ*. જવાની અતેક ત?ેહતી -બડચણા વે રી પડર 

એના વિચાન્થી માદ મન -આ પશનનો ખુદ્યામે 
કરવા ધપ અવશ્ય બત્યુ માર મ્તિ સડ રમાનો કાઇ પણ યુરોપની મુમાફરીએ 

કદુબ મહિત «૪ આવેને નહિ રોહાથી આ બાબતમાં સલ હ પષ્યુ કોતી લેડી ? 
આખરે મે દિવાન બહાદ? ગમ સાહેલ જેર વડોથહદ અતે અતભનડી માણુસની 
ગવાહ લીધી અને તેમને યુરાપ જેવા સુધરેલા દેવ પત્તીને સાને લાઇ જતાથી 
ક્રોઇપણુ તમ ની અડચણ આવરો નહિ અતે ગુખેથી સપતીમ યુરોપ «રવા સલાહ 
આળ મારા પીતાકી ભાઉમાડમ થી ( ચિતામસુરાવ નારયખૂ મુજુમતર ) 
અને મસરા થી બાગામાહેમ નીફ અફ મીગ્જ એમને ગા તિરે વાત કરતા 
તેએ પગુ ઘશડી ખુશીથી પતનીને સાને ઝશસભા લઇ જવા ગાડા અધી કેટલાક 
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લેકોએ પત્નીતે સાથે હઈ જવાથી વખતે અનાડી ગોરા લેકે તંરેષ્થી ત્રોસ થશે 
એવુ' જણાવી મતે સ્ડેજ ગબરાષુર્માં નખ્ગેય પણુ આખરે મે' મારેપ વિચાર ડીને 
સાથે લઈ જવાતો નકી ક્ષો. 

અમે પતિપત્ની લાંબા વખત યુરોપ તરઇ જતાં હોવાથી પિતાથી ધેર એકલા 
રહેવાના તે કરતાં તેઓ પણુ સાધે આવે તો કૈતુ' 

પિવાત્રીએ પચુ અમારી સાર્ એવો સ્હેજ મતમાં વિચાર આવ્યો અને 
ક્ાયે આવવાનુ' નઝી કયું આ વિચાર પિતાશ્રીને જણાવતાંજ તેમતા આવન 

વાથી અમને પણુ સારે સંધાય થરો એવુ' ધારી 

તએાએ પણુ ગમમારી સાથે આવત્રાતુ' નકી કયુ. અને ભારા સસરા કીમત ખાછી* 

સાહિખ ચિક દ મિરજ એમ ) અમારી સંધાથ સાર શ. ગણેશ તારાયણું કાળેને 

મોકલવાનું દરાવ્યુ, ન 

અમારા કડુંબના ત્રણે જણાં યુરોપની મુસાધ્રીએ જવાના છીએ ખે વાત 
રી પહેરા પહેલાં તા ધણાએઃએ માની નહિ. પણ્ 

પ્રવાસમાં લાચનારી જરૂરી «યારે અમેત્રણુ તો અવસ્ય જવાર્નાનટ છીએ એવી 
ચિત્તની ખરીદી- ખાત્રી થઇ ત્યારે ધણાને ખહુજ આશ્ચર્ય હ્યાગ્યુ” 

સુધરેલાઓઆને અમારા વિચાર પસદ આવ્યો પણુ 
જુના વિચારના કેટલાકોએ પિતાશ્રોએ ૬હ્ાવસ્થામાં પરદેશ ગમત કરવુ' ગોત્ય નથી 

એમ જણુધ્યુ', પવાસમાં લાગનારી “રરી ચોનનેની ખરીદી કરવા અમે મુબઇ 
ગયા. જીભમાં હમેશા અમે અમારા મામા ડાડટર મોરેશ્વર ગોપાળ દેરાઝુખને ર્યાજ 

ઉમેશના રીવાજ પમાણે ઉતર્યા. ડા. દેરસુમતી પીછઠાણુના ડા. ભાજેકર તેમની 

પત્તી સહિત વિલાયત જઇ આવ્યા છે. એવી 'મબર પડવાથી તેમની પાસે ગપા 
અને સેમી પ્તીએ મારી પત્તી સાદ પ્રવાસ સાટે શુ શું કપરાં ખરીદતા તેની 

સંપૂર્ણ માહિતી અધ્ધી અમતે ઉપકૃત્ કર્યા મારા બાળપણના સ્નેહી ડા. દીનકર 
સખાશમ સરદેસાઇ યોદ!નટ દહાડા પડેલાં વિલાપતથી પાછા આડી સુખઇમાં 
ગ્રેડડીશ કરવા હતા તેમને સાયે લઇ તેમની સલાહ પમાણે “ એરડાનીય એનડ 
લાર્ટ ” નામની અગ્રેછ દૂકાનમાં કાપડ ખરીદ કરી તે? દુકાનમાં કપડા છાવવા 
આપ્યો. અને યુદ બીશ્ન યોક રોજ બીજી પરચુરનુ ચીજે ખરીદીતે અને 
વડોદડ્રે પાછા “આન્પો- 
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હતે 80 કમ્પનીની અગમેઇટમાં યુચપ વ/તુ સ પલ ઉપમ્થિત ધધો! પી 

એન્ડ ગા કમ્પનીની ( પેતીન્મ્યુવગ અન્ડ એં રીન 
તા ૧-૮-૧૩ ના ર૪ વેત્ટલ ) આગનેોટમાં સમ્મરી ટપાગ લઇ જનામા 

ઓસ્ટ્ાબત લોધ્ડ કમ્પતીની અવ છે અતે વગાખરા શ્રીમતુ લોકો આ કન્્પ 
# ઝીએઉેમા ” ખોષમાં વીવી મેવ સરીમર॥જ ગુરાપ નાય ઝે પ -ા 
ર સ ડુમ્પતીતુ ભાડુ વોછ કમ્પતોન્યા કરતા ધણ વધારે 

જાહિડતકી,વયુ હાય છે એટતે અમે -॥ કેમ્પની શિવાય ખીઝ 
3૪ કમ્પતીની સ7મૃરમાં જવાનુ ધાયુરે તપાસ કેગ્તા એવો ખબર મની કે આસગ્ટ્ર 
અત લેઇ કમ્પતીની આમમે!રો ધણી”7 સોધરક્ર હોઇ તેતુ ભાડુ પણુ પી. એન્ડ. 
ઓડ કમ્તાધણુ ઓછુ હોમ છ આ કમ્પનીની આમમોટ ગતેક મહિનાની 
પહેની તારીખે સુબધ્થી યુરોપ માઢ તીશ્ળે છે અતે અમે ઓગસ્ટ મહિનાની 
પલી તારીખે નીશ્નતારી આગમોટનાં જવાનું નક ડું ન સુબઇમાં આસ્ટ્રીઅન 
લેઇડ કમ્નીની ઔરીસમાથી આ આગમેટેોની ટીમીટા મળે છે પણુ ગુસારર 
તમને મ? રીતે અતુકુળવા કરી આપવા માટે “ થોમમ કુમ અન્ડ સન ” નામની 
એક કુમ્પતી સ્થાપન થયેલીછે અતે આ કમ્પની મારદતું નને ટીકીટો ખરીદવામાં 
બમાવે તો પ્રવાસમાં અનુકુળતા વિસેડ મળશે એવી ખખર્ થવાથી મે અનારી 
ટીકીટો માટે આ કુમ્પનીતે લખ્યુ “આ ફેમ્પતીએ -મમારે માટે તારીખ ૧ લી 
આગસ્ટના રોજ તિકળનારી “ 'તીઆપેત્રા ' નામતી આગમોટ ઉપર બે ખચ 
( પચાર] ) વાળી એક કેબીત અને રેતી ન્તેડમાની એક બીછી કેબીતમ એક ખથ, 

ગએ પ્રમાણું પહેલા વ્ગ'ની ત્રણુ જગ્યાએ રીઝર્વ કરી રાખી ક 

« શોમસ કુક એન્ડ સત ” ઝુમ્પતીની ચાખાઝા ન્ત્ગતના. દરેક મોટા 
શહેરમા સ્થાપેડ્ડી હોનાથી આ કુમ્પતી તુરી 

થોમસ કુક એન્ડ સતની મુમાદરોની ઉતમ તન્્ત્ીજ રાખવામાં આવે છે 
કમ્પની તરદ્થી પવાસમાં આના જેવુજ બીજ કેટલીક કમ્પનીઓ કામ કરે 
મળતી સગવડો છે પણુ તે કમ્પનીઆનો વ્યવહાર આના જેટલો 

વિસ્તાર પામ્યો નથી ગમે તે દેશમાં નાય તો દરેક 
ગ્રામ રેચતે અતે દરેક મોટા ખદરે આ કેક કમ્પતીના દભાષીઆએ ( ધ્ન્્ટર 
મટર ) સુસાઇરોને મદ ટેરનાતે હાજરક૪ હેય છે તેમતી મદધ્થી સુસારતે ભાષા 
સબધી અડચણુ પડતી નથી આ મ્મ્પતીની માર્કત પ્રવાસ કરનારને પૈમા સબધી 
પણુ મ્રી મુષ્કેલ નડતી નથી અને સાથે નાધ્ટુ પણુ રોકડ ફેરવવું પડતુ નથી આ 
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ડૂમ્પતીની સરક્યુલર તોટા સૂથથે રાખવાથી ગંગે તે ગામમાં આ કેમ્પનીની દુકાન- 
શ્ાંથી જે તે દેશતુ' ચલની નાણું મળી શકે છે. આ કમ્પની તરફથી અતેઝ ન્તતન્પ 

નકશા અને સ્થળ વ્ુતોના નાનાં તનાં સશ્યત્ર ચોપાનીઆં પણુ સુમાદરને પુન 
પાડ્વદમાં આવે છે. અવ પ્રવાસકમ નકકી કરવામાં તે ધણા ઉપયો!મી થઇ પડે છે. 

આ ઉપરાંત આ કમ્પની, આપખેો સરસામાન એક ઠેકાણેથી બીજે કેકાણે લદીસ* 
કામત પહોંચાડી આપે છે, આપષ્યા સાબાનનો વીમો ઉતાગે “છે, આપણાં નાણાં 
જમે રાખી આપણે ચાલ ખાતાનો હિસાભ રાખે છે, અતે વળી આ કમ્પતીને 
ચીરતામે આવતી આપણી ટપાલ વિગેરે ડાકનેો સામાન ને વે પવાસીના જષયાતેલા 
ચીરનામે પહોંચાડી આધે છે. આવાં ખીન્ન અતેક નાના પ્રમરતા કામો આપણી 
સગવડનઇ આ કમ્પની તરપથી થાય છે. એવુ ન્તણી અમે અમારા પવાસ 
આ કમ્પની મારક્તન# કરવાનું નકી કરછી" 

આ કંમ્પનીમાંથી દેરો દૈશાતી છેપ્ટેલોની કુપને! (રીકીરો) વેચાતી મળે છે. 
આ કેપતો જુદા જુદા દરજનની હોઇ તે કીયા 

કુક કમ્પનીની હોટેલ કપને!. દેશમાં અતે કઇ હોટેલોમાં તે સ્વીટારવામોં આવશે 

તેતી સ'પૂર્ણુ માહિતી આ સાથે આપવામાં આવે છે. 
દરૈક કુમ્પનતા ચાર ”તુદા જુઠા ભાગ કરેલા હૉય છે. પહેલો ભાગ સવારની. 
શીશામણીતો, ખીશ્તે ભાગ ખપોરતા નાસ્તાને, બીન્તે ભાગ રાતના સુખ્ય જમણુતો 
અને ચેપ્યો ભાગ રહેવાની જગ્યાતે। મુકરર કરેલો! હોય છે. આ ચારે ભાગમાંના 
ગમે તે ભાગનો અથવા બઘાએ ભાગને! ઉપયોગ ગમે તે વખતે છુટથી થઇ શક્ક છે- 
આ કુપતેો ખરીદ કરવાથી નીચે ષમાણેતા દ્ાયદ્ઞ મવાસીને થાય છે- 

૧. મુસા'ણીમાં કોઇપણ ગામે ગયા પછી તે ગામમાં સાર્ સગવડવાળુ હાટેલ 
રીધી કહાડવાતો જ્યથ* વખત કાઢવો પડતો નથી. 

૨. જે હેંદટેલમાં આ કેપનતેડ ચારે છે તેમાં જેકાદ પણુ અગૅજ જણૂનાસ 
ચાકર કે ચાકરડી હેય છેઈટ એટલે માન્ન અંગ્રેછ ન્નણુનાર સુસાકરને બહુ ચગવડ 
ભળે છે. 

ડ. અત્ય પ્હ્હુમતે હાર્ડ દેશની હોટેલનાળથી વરે દમ ફક કૃતી 
લેવાનુ ખની શકતું નથી. 
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ઓફીસમાં માત્ર બ્હેનીસથી નેપલ્સ સુધીનીન રેટવે ટીકીટો છિલક હોવાયી અમને 
તે ટીકીટો આપવામાં આવી અતે બાકીના પવાસનુ' બાડ્' અમારી પાસેથી અગાઉ 

લદ નેપશ્સથી લ'ડન ગૃધીની રેલ્વે રીટીરા અમને આપના માટે નેપલ્મતી ઔડ્િસ 
ઉપર અમને હુકમ આપ્યો. આવી રીતે યુગપની રેલ્વે સુસાધરીની રીરા અગાઉથી 
સુ'ભઇમાં ખરીદવાથી અમને લાસ થતાને બધ્લે ગેરલાભ થયો એવું પાછળના 
અતુબવપરધી જણાયું" 

હિંદુસ્તાનની બહાર મુસાફરી કરવી હેય છે તો પરદેસમાં આપણી કોઇ 

બળખાણુ માગે તેટલા માટે અર્ડીયા ડીસ્ટ્રીકટ 
આયડૅન્ટીટી સરટીશીકેટ, મેજ્સ્ટ્રેટ (અયાતા સુબા ) અગર પોલીટી-લ 

* ન એજન્ટ (દેશી રાજ્યના સરકારી એજન્ટ » 

તરથી આયડૅન્ડીટી સરરીશીકેટ ( એળખાણુ આપનાર” સરકારી ભલામણુ પત્ર ) 
લેવુ વધારે સગવડવાળુ' અતે જરૂરવું' હોવાથી અમે તેતાં સરટીશીકેટ મેળવવાની 
ગોઠવણુ કરી. આ પત્રમાં મુસાફર માણુસની «નત, ઉમર, ધધે!, રહેઠાણ વગેર 
વિગત લખો લેવાર્માં બવે છે; તેમન મુસાકરી કરવાનો રો ઉદેશ છે. તે ગુછી, 
વિમતવાર તપાસ થઇ ગમ પત્ર આપવાર્માં આવે છે. આવુ" સરટીીકેટ સેળવવામાં' 
અમને કોઇ પકારતી અડચપ્મુ આવી નહિ. પરાયા દેશોમાં જેવા કે કાન્સ, 
જર્મની વિમેરૅ દેરોમાં આપણે કેણણુ અનેં કયા દેચાના છીએ તેચોકસ ઠરવાને આ 
પત્રતે ધશ્ઞોજ ઉપયોગ થાય છે. 

દવે પવાસમાં નીકળવાતો દિવસ છેક નજક આવી પડયો. તા. ૨૯-૭-૧૩ 
ના રોજ સવારની ફાસ્ટ ગાડીમાં વડોદરેધી સુબઈ 

તા. ૨૪-૭-૫૩ ના રોજ જાતુ દરાવ્યં. ઘરમાથી નિટ્ળતા પહેલાં જેની 
વડોદરેથી ઉપડ્યા. પરમ કૃપાથી આવા પવાસનો સુયોગ પ્રામ થમે 

તે ભક્તવત્સલ દીનદયાળ કુલસ્વરામી મી સીત્। " 
રામચદ્રનું દર્શન ડયુ” અતે આપ્તુજનોને નમસ્કાર કરી સ્ટેશન ઉપર વિદાય થયા. 
સુર।પના પ્રવાસે જવાની પ્રબળ ઇચ્છા હોવા છતા ધર છે!ડતી વખત જે સ્વાભા- * 
વિક લાગણીઓ યઇ આવે છે- તેતો અતુભત્ર અમને થયા વગર રહો નહિ. 
સ્ટ્રેશતપર વિદાય કરવાને સ્તેહી અને મિત્રમંડળ તરઇ્થી અમને જુલડાર આપવામાં 
આવ્યા અતે એ સેર્વની રન લઇ બપોરના ૧૧1 વાગ્ગાની માડીયી નીકળી અમે 
રાત્રે સા આડ વાગે મુબઇ જઈ પડોચ્યા, - 
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તા ૧ લી એઝ્ટ ૧૪૬૨, 

મુબઇમા અમે અમારા મામાં ડો. મોરેશર દેગઝુખને હ્ય ઊતર્યો, અને કેટલીક 
પસ્યુરયુ ચીજોની ખરીદી કેરી અમારી ખોટ 

આરપ્મોટપર્ જવા માણે કેટલા વાગે અને કઈ જગ્યાએથી ઉપડનાની છે 
વીડડરીઓઆ ડાક ન મર ૮ તેની તપાસ કક કમ્પનોમાં કરી. અમારી બોટ 
ઉપર ગયા જ ડલીએપેત્રા”“ તતા ૧ લી ઓગસ્ટના રોજ 

વીક્ટોરીય કીક તબ? આઠ પરથી સાંજના 

ચાર વાગે ઉપડવાની હેવવાયી આપણા દેશી રીવાન પ્રમાણું બે ડલાક વહેલા 
એટલે ખે વાગે પષઠા ઉપર અમે આવી પહેો-યા, કક કમ્પતી તર્કથી '€અબર મળો 
છતી કે અમતે પહોચાડવા આવનાર માણુસોતે ખોટ પર જવા દેવામાં આવરો નહિ, 
તૌપણુ ધઇઠા ઉપરથીજ અમને વિવમ કરવાને અમા2। સગાવહાલા અને સ્તેહીઓ 
ભાવ્યા હતા. ત્યા ગયા પછી ખગર પડી કે ખોટપર બધાને આવનાની છુટ છે. 
એટ્લે અમને પહોચાડવા આવતારાએને પણુ અમારી આગનો નેવાતી સારી 
તુક મળી. આ આગને જઇ તેમતા મનમા સમુદ્ર પ્રવાસ માટે લાગનારી સ્વાભા- 
પિક બીક ઘણે ૬૨૦જે ડમી થઇ. અમારી સાયે આવનાર રા. પગાર પ્યુ ચારે 
વાગે ખોઢ પર આવી પહોવ્યા ખોટ સાજે ૭ વાગે ઉપડવાની છે, એમ ખગર 
મળવાથી અમે બધા સાથે નિરાતે વાતચીત કરી આખી આશખોટ ન્નેઇ કાઢી. 

વિલાયત જડતી આગમે1ટ મે આજ ગ્રથમજ જઇ. આ પહેલા એક વખત 
ફં તેગર્લા રુધી ખોટમાં બેસી ગયો હતો પણુ તે 

કલીઓપેના ખોટ, મોઢ અતે આ બોટમાં તો અસમાન જમાતના 
વક્ાવત માલુમ પડ્યો અદ બો!ટ ૩૭૭ શીટ લાખી 

દેછે ૪૦૦૦ ટનની હતી યુરાપ ૦૮ આગમેટોભાં આ ન્હાતામાં ન્હાના 
વર્ગનો આગતોટ છે એવુ ન્યારે અમે «ણ્મુ ત્યારે અમે બહું ચકીતૃ થઈ ગયા. 
આ ખોટ્તી સ્વ-છત્।, રંગરોગાન, કરતીચર, કાચતો સુદર સામાન વિગેરે એટલા 
તો ઉંચા પ્રકારના હતા કે જગુ આપભે એક મોટા રાજમહેલમાં કેમ «ગ્તા હોઇએ 
એપ્ લસ. એક અથી બીશ્ન ખપ્પર જાના દદશા એટલા તેપ જહે ળપ 
અને એનાતો સદર ગહીચા «ડેલા હતા કે અમેત્તો છ થઇ ગમા. આપણા 
શાજમહેતોમાં આવો બપદો જવતેનટ જવામાં આતે છે તો સુસા્રી કરગાતી એક 
માધારણુ આગમોટમાં આટનો બધો રાગ્તૈભા સઇ કોથુ આશ્ચર્ય પામ્યા- 
વિના «હે ! આપણુદ ગરીંગ દેયક્ન હમેસા જતી ખરી પડતી દીરાવોવાતીાં ઘરને 
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જુનાં તાંબાપીતળનતા વામળો? જેતારી આપણી આંખોતે આ આગભબોટતો 
ભષકા જઇ કેવુ' થનું હરો તેની કલ્પના કરવાનુ' વાંચક વગને સોંપીરુ' 

હમે સર્ડ આમબોટ ન્નેતા હતા એવામાં વટ થવો આગખબો પરના ધવામીઓ 
હિ ક મુદ્દાને પણુ નીચે ઉતારનાતા ફકમ થયે. આનો 

સુંબપુ ખદ થપેલીકેઘકીમ શો અધે છે તે મથમ અમે સમજ્યા નહિ. કદાચ 
તષાસ* આમબેઢ ઉપડ્વપ્તી હને (પુ બધાતે નીચે 

િ કરમ્ €તારે છે! આ પમાણે વિચાર્માળા ચાવે 
છે એટલામાં એક યુરોપીઅત ડૉડટર ઉતારઓની વેધકીય તપાસ કરતો માલુમ 
પડે, વેઘકીય તપાસ માટે કેક કુમ્પતીએ અમતે સુચન્યુ હતુ' તેજ પસંગ આવી 
પહોંચ્યો એમ ન્નણ્યુ. આંખોની વૃપાસ ફરવા એક લેડી ડોકકર આવાં હતી. 
પ્તેગના દઢાયમાં સ્ટેશનપર ડોક્ટર તપાસતા હતા તે ધળાતા ધ્યાનમાં હરો. 
આ તપામ તેતા જેડીજ પણુ તેટલી સખ્તાઇથી કરવામાં આવતી નહોતા, એક 
દમાંધી ખીનન દેશમાં જતારા ઉતારૂઓમાં કોઇ ચેપી રે!ગયી તો પોડાતો નથી એ 
તપામવાતે! આ તપાસને! મુખ્ય ઉદેર હોય છે. બોટ ઉપરના ખલાશીઞા *મતે 
ત્રીજ વર્ગના ઉતાર્એતે તેમની પથારી લુગ્ર્ડા વિઝેરેતી તપામ કરી પછી બોટપર 
જવાની રન્્ન આપવામાં આવી. બીન્ન અને પહેલા વર્ગના લોકોની માત્ર નાડી 
પરિક્ષા? કરવામાં આવી, આવી રીતે ચેપી રાગ અટકાવવાને માટે કરેલી 
ગોઠવણુ ઘણી સ્તુસ છે. આગખેટને પણુ પ્રતોક સુસાપરી પછી સ!# ધોઇ 
તાંખવામાં આવે છે એટલે રોગી જ તુઃઓનો નારા થઇ ન્નય ચેપો રોગ અટકાવવાની 
સાત્રચેતી આવી રીતે જે લેવામાં ન આવે તો પ્લેગ જેવા દુણ રાગ જગભર 
પસરી જય. “ 

આ તપાસ પછી ગમે આગખોટપર ગધા અતે પહોંચાડવા આવનાર 
સ્નેહીઓ ધકકાપર રહ્યો. આવી રીતે છુટા પડવાથી 

આગમોટ ઉપડ. અમારી મનની સ્થિતિ ધણી વિચીત્ર થઇ પડી- 
આભગમે!ટતા ડૅક ( તુતક ) ઉપરથી અમે અમારા 

સ્તેહીઓ ન્તેડે વાતગરીત કરતા હતા એટલામાતો ધકા ઉપરથૉ બોટપર આવવાનો, 
દ્ઞદરો ખમેડી લેવામાં આવ્યો. ખોટ ઉપડવાની તૈયારીત્રા છે એગ જણાવવાને 
એન્જનપશથી એક સીસોહો વાગ્યો એશ્લે ધોડી વારે ખોટ ધકા ઉપરથી ધીમે 
ધાગે છુટી પડી આગળ ચાલવા ફામી- ગર્વાતમાં તો બોટ એટલી મદગતિધો 
ચાલતી હતી દ તે ગાસે છે કે નહિ તેની અનને “ભમર સુદ્દા પડી તહિ. જ્યારે 
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ઘકાપરના અમારા સ્તેહીએ। દૂર જતા લાગ્યા. સારે અમે ન્નણ્યું” કે આપણી સહર 
ચરૂ થઇ ચૂષી છે. બાઢ ઉપડી ત્યારે સંધ્યાનો અમલ થઈ ગયો હતો રતે અધાર 
થના માંડયું” હતું, ધક્કા ઉપરતા. અમારા સ્તેડીઓઆ ન્યાં સુધી દેખાયા કર્યા ત્યાં 
સુધી અમે તેમને નમશ્દાર કરવાનુ'૪ રાખ્યું હતુ આવી રીતે યારે છેક અમે 

સ્નેહીઆથી છુઢા પડયા અને કરી કેટલાક મહિનાએ। સુધી તેમના દર્શન થરો નહિ 
એવો વિચાર ન્યારે મતમાં આવ્યો ત્યારે ખેદ થઈ આંખમાં ઝળઝળીયાં આવી 
ગમાં. જ્યાં સુધી સુબઈ બદર દેપ્યાયુ ત્યાં સુધી અમે એકી નજરે તેની સામુ નનેઈ 
રહા અને છેવટે તેપણ અપારાતે લીધે દેખાતુ બધ થયુ' રાત્રે બંદરના દીવા 

રૃખાયા કરતા હત્. તોપણુ કેટલોક સમય વીતે દેખતા બપ્ર પડયા અને ઘવૅ 

આપણે આપણી જત્મભુમીતે છેઈડીજ દીધી એવી ખાત્રી થઈ ત્યારે અમારે ધણીન# 
વિચિત્ત લાગણીઓ અતુભવવી પડી. 
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મબઇ બદર દેખ'તુ' ખ'ધ થયા પ્છી અતે સાયે આણેવી ડેકચેઅર્સ 
( તુતકપર ખેસવાની ખુચ્શી-ખા ખુરશી આપણી 

પહેલી રાવે જમવાની અ- બધ યતી લુગ્રડાની આરામ ખુરશીના જેવી હોય 

ડચણુ. છે ) ઉપર ખેસી સમુદ્રની મજનહ જેવા લાગ્યા- 
આમશ્રબોટ ઉપર વીજળીતી બત્તીઆ હોવાથી 

આપી આગબેટમાં ઝકઝઝકાટ પ્રકાશ પડી રક્ષા હતો. અમે પથમથીજ કક કમ્પ- 
નીમાં તપાસ કરી હતી કે આગબોટપર અમને ધાન્યાદાર મરજી શકશે કે કેમ ? 
તેમસે અમને જણાવ્યું હતુ' કે પી. એન્ડ ઓ કમ્પનીની આગખેદટા શિવાય બીજી 

પરાઇ પણુ ખોટોપર ધન્યાહારી જુદી ગોધ્વસુ હોત નથી તોપણુ જે તમે આગ- 

ખએોઢના મુખ્ય ર્સેપ્રઆ નડે કધક ખાતગી ગોઠવણુ કરશે! તો વતમતે ધાન્યાહાર 

મેળવરામાં ખડું ટ્ખમડચણુ આવરો નહિ. આવી ગોઠેવસુ કરવા માટે મે' મુખ્ય 

ગ્સેપઈઆને મળવાનો! નિચાર ક્ષા પણુ ખોટપર્ અમારે! પહેલેજ ધસ'ગ હેપ્તાયી 

અમને ખધુ' નનુ' નવુ' લાગતુ હતુ' અને ન્નેડેના બધા ઉતાર્એ ગોગ હોઈ અમે 
નનું દ્દોઈ નાજ સમાન્/માં આવ્યા હોઇએ એનુ” લાગતુ” હતું. વળી ખોટપરનદ 

તુમામ લોઈક આરસ્ટ્રીઓ દેશના હે,ઇ. તેમાંનુ' કોઇ અગે નણતુ' નહોતુ” એટલે 
ને તો ખુલાસો મેળવવા પથમ અમને બહુજ અડચણુ પડી. બોરટપર્ના સુખ્ય 

મ્સોયાને ( હેડસ્ટુઅર્ડે ) સોધી કાઢયો પણું તેને અગેછ બીલકુક આવડતું તછે(તુ- 
કાઈપ્ણુ નોકર અગ્રેજી સમજે છે કે નકિ તેની ભાળ કદાડતાં માલુમ પડખુ'. કે 

તેની હાય નીચેના રસોયાતે ( આસ્તીસ્ટેટ સ્ટુબર્ડ ) તે સેન્ટસાક ભાગ્યુતુટયું 
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અગ્રેજી આવડે છે. મે” તેને અમારે કેવા પ્રકારનું ખાવાનુ જેઇએ તેની સમજ 
પાડી અતે તેરે તે પ્રમાણે ખાવાનું અમને રાજ તેયાર કરી આપઃાતુ' કયુલ 

કયુ”, પણુ આજે વખત બહુ થઈ ગયે હોવાથી તેવા પદાર્ણે કરવાતો વખત નથી 

એવું જણાવી દીલગીરી પર્ઘ્ેતુ કરી. આવી રીતે રાત્રે જમવાતી વ્યવસ્થા થાઈ 
નહિ પણુ કાલથી રીતસર જમવાવું મળશે જણી સ્હેજ આત'હ થયો. શિવાય 
(૨ ચડવાની ) લાગતારી ધાસ્તી હોવાથી આજે અલ્પઆહાર કરવાનો પ્રમમ* 

થીજ અમારે વિચાર હતો એ વાત ન્યારે માદ આવી ત્યારે આજે જમવાનુ 

ભળ્યું નહિ એ એક રીતે સારૂ'જ થયુ” એમ વિચારી અમે ઈસાપનીતિમાં વર્થુવેલા 
શિયાળની પેઠે ઉંચા વેલાપરની દ્રાક્ષો ખાટી છે એવુ' માતી મતતુ' સમાધાત 
કયુ”, અતે રાતે માત્ર સાથે આભેલા ભાથા ઉપરજ નિર્વાઠુ કરવાનુ નકકી કયું 

એટલાર્માં એક તાકર ધટ વગાડતો વત્રાડતા અમારી પાસે યઇતે ગયે. _ 
જમવાની તેમારીને ઘટ હશે એવુ” મે'અતુયાન કયુ અતે ખીનન ઉતારૂઓ જમવા 
માટે ઉઠી ગયા. 

અને અમારે જમવા જવાનુ' નહિ હોવાથી ખુરશી પર ખેસી રહ્ાન રાતે 
નવ વાગ્યા પછી અમે કેળીનમાં નાસ્તો કસવા 

કેબીતમાં દીવા લગાડવાનુ' ગયા. પણુ કેબીનમાં દીવો લગાડેલ નહિ હેપાયા 
સાધત છેક અધારૂ' હતુ આ ઓરડીનાં દીવા લગાડવા 

માટે વીજળાતુ' બટન ડયાં છે તેની અમતે બીલકુલ, 

અખખર દતી નહિ. એટલે પાડોશની કૈબીનમાં જ્યાં દીવો લગાડેલો ઇતો રયાં જઇ 

તપાસ કરી અતે અમારી કેબીનના ભીત્તે અધ્ારામાં હાથ ટ્રેર્વી ખટત શોધી 

કાહમુ' તે બે ત્રાસુ વખત દબાવી નનેયું” પણુ દીવો કાંઇ લાગ્યા નહિ એટન ખીજુ 

ખટન હશે એમ ધારી બીજ બટન દાખ્યું' તો એકદમ દીવો થયો અતે પછી 

ભાથાની પેટી ઉધાડી નાસ્તો કરવાની તેયારી કરતા હત્!, એટલામાં તો અમારી 

કેળીતનું બારાુ' કાઇ હોકવા લાગ્યુ બારણુ ઉધાડી ન્નેયુ" તો એક ગોરે તકર 

ઇશારતથી યુઢ્વા લાગ્યે! કે શુ' ન્વેઇકએ છીએ? આ તેાકરે સફેતુ જીતનો કોટ 

પાટવુન પહેરેલો હતો, પગર્સાં કાળા ન્તેડા (છુટ ) ચ્હુડાવ્યાં હતાં. માયે રોધી 

નરોતી, અ કેમ આવ્યો અતે એતે કોણે એલ: બો એની ગ્યમતે કઇ સપક 
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પડી નહિ આરી રીતે તેરી માવે દઇ પત્ નોર્ન્યા તિતાય વખત ફાટી તાખવો 

યોગ્ય નહિં લાગવાયી અને ગે! । નોષ્ત્તે કામ પ 1 સુ બતા! વિનેરે તિયાન્યી 

ખ્,“ વોગના ધડ ગો! ખર આંવેના તો ન ગધ ] કમ બતાડી તે) ડર 

ડનોગ બઆાચીરીવેયડુ,તેડ નિ તે પિયાર ઠતા અડું ધારીતે તોમ્રતે 

નઆધનજટર (બ ક્તુ ઘથ$ પાણી) લારર કયુ, હનેવા અઅતછી ઉતાડ સાથે 

સબધ થતાથી તે આનો અથ સમ- સગા. 

“ભા તાકર વગર મોવાન્યો કેવી રીતે આગ-પો તેતો તિચાર કરતા યાદ 
આવ્યુ કે દીવો મળગાવડા ॥ટે કતમાં મથમ 

નોમ* ખોલાવ॥ા ધટીનું જે બટન બે ગપ વાર દમાગ્યુ હતુ તે તોધ્રે 
બટન ( કોગગેલ ) ખોલલાતગાતી ઘળીનુ બટન તો નહિ હેય? 

આ વાતૃતે અતુતડ લેશ તેભગ્ત યરીથી 

નહિ દાગતા બીજી પથારી પાસે. બટન દગાગ્યુ અતે ગાન્તે કેઈ ગાવે છે કે 

કમ તેતી «ક જેતા મેઘ થેધડા રખતમાં પાછુ બારડ હોમ્યું એટતે અ હતે હસવુ 

માગ્યુ અને બાગ્હુ ઉડાડી જેયું તો બારના પાસે એક ગોરી મડમ “ ક 

નેધ્એ છીગે એમ પુત્તી “ભી “હેવી નઈ એવે અનતે હવે ખાતી થઝ કે 

અ બટનો તોષ? લોકોને ખોગાગવાના છે મારી પત્તીતી પથારી પાસેનું બગન 

દાબ્યુ એટલે માઈ નોધ્ર હાર થઈ તે ઉપરથી સ્રીઆ મા? બાઇ તોર રાખેડી 

હોવી નેઇએ એવુ -તુમાત કયુષ, આ બાપનો પોક મડમ જેવો હોઈ આગલા 

ભાગના કચરો વગેરે પડે નસ નાટે એક તસશત કપથતે કશ્ડા ગળાથી પત સુધી 

લટમવૅતો હતો આ ખાઈ પાસે પણુ આઈસે વાટર મગાવ્યુ અમે જે પરેતેથી 

કેમીતમાં નાગી તેમાં શું ડુ લગવઠે છે તે ન્તેઇ રાખા હોતુ તા નવો. ધોટાળોા 

વાત નહિ -ગનોટ ઉપર ચી ચી થગડડો ટોય છે તેતી આપગતે પ્રયમ માહિતી 

નહિ હોવાથી ત્માવી ભુલ થડાતો સભનત ગ્હે છે મા “નાવી માહિતી પડેતેથી 
ગેળડી તેતાતુ પરામી માઝે ધણુ જરગ્તુ છે એવો અમારો અતુગત થોડો 

નાસ્તો કર્યા પછી કૈમીન કરતા ડેક ઉપરતી ઠવા ખુ-વી હોવાથી અમે 
રક ઉપર આનગ્યા ખીજ ઉતારૂઓ «૪મી પરવારી 

પાયલટ ખોટ. ૩૪ ઉપર ક્રતા હતા અને કેટલાક પોતપોતાની 
રેફ્યેઅર્મ્ટ લુતકપર મેમનાતી આગમ ખુ્ચીએ) 
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પર બેઠા હતા. અમે પણુ અમારી ખુરશીઓ ડેકના કેડ પાસે સુકી 
સમુદ્રતુ' નિરીક્ષણુ કરત્ ખેઠા. રાતના દસ વાગ્યા પછી ધણાખરા ઉતાર્ઓઆ 

પોતાની કેબીનમાં ચાલ્યા ગયા. અત્યા? સુધી સમુદ્ર સાવ શાન્ત હતો તે હવે, 
ધીમે ધીમે તોકાનપર આવવા માંડયા. પતન પણુ નેરથી જેકાવા. લાગ્ય. 

ધોડીવાર પહેલાં સમુદ્ર ચાન્ત જેનેઈ અમતે એવા વિચાર આવ્યો કે સગળે ધવાસ. 

શાંન્તીમાંજ પ્રસાર થશે પણ આ આરા આ ચ્હડતાં તોફાનને લઇ નછ થઈ ગઇ- 

ઘવે સસુદ્ર્માં ડુંગર જેવય મોટાં મેનન” આવવા લાગ્યાં, અતે અમારી આવડી 
મોટી ખોઢ એક ન્હાનાં હોડકાતી માકક ડોલવા લામી, રાતું પહ ગધારી વોર 

હોવાથી અમારી બીકમાં વધારો થયો. આ પ્રમાણે હછ અમે વિચાર કરીએ 
છીએ એટલામાં બોટ ઉપરતા કોઈ અમલદાર સોટા અવાજે કઇ હુ .૪ ડરતા 

દેય એમ જણાયુ'- આ અધારી રાતે બોટ પુર ન્નેસમાં તી હતી તે વખતે આ. 
શા ગડબડ ચાલે છે તે જણુવાનતી અમતે હતા થઈ, જ્યાંથી અવાજ આવતો. 
હતો હાં અમે ઉતાવળથી ગયા તો ત્યાં અમારી નજરે એક ન્હાની હોડી અમારી 
ખોટ પાસે જયાઇ આ હોડીમાં પાંચ છ દેશી માણસો ખેડેલા હતા અને તેમની. 

પાસે એક જ્રાતસ બળળુ' હતુ: આ તોકાનમાં હોડીતો એટલી બધી ડોલતી હતી 

જતે હમણાં ડબી જશે કે શુ' ? એમ અમતે લાગ્યું, એટલામાં. એક ગેરર અમ- 

લદાર દોરદીની નીસરણી વડે અમારી બોટ ઉપરથી બહુજ સ'ભાળીને નીચે 
હોડીમાં ઉતરતો માલુમ પડયે. આ જેઇ અમારી છત્ઞાસા વધવા લાગી. આખરે તે 

અમલદાર નીચૅતી હોડી નજક જઇ પહોંચ્યો પણુ તેનાથી એકદમ હોડીમાં 
ઉતરાપુ” નદી, તે હોડી મેન્ન' સાથે એકદમ ઉંચી તીચી થતી હતી. એટલે તે 

અમલદાર મહા સૃજ્કેથીયી હોડીમાં ઉતર્મા. અતે જેતનેતામાં તે હોડી અમારી 
ખોટની ૫૪૭ ૨$ ગઇ- અને અધારામાં અદસ્મ થઇ ગઇ- આ હેોી ટેની * 

હતી અતે તેમાં ખેસી કોણુ ગયુ' વિમેરેતી અમને કઈ સમજણ પડી નહિ અમારી 
માકક બીન્ન એક ખે ગોરા ઉતારૂએઆ આ બનાવ જેવા આવ્યા દતા. તેમતે 

પુછતાં જણાવ્યુ કે આ “ પાયલેદટ બોટ ” હતી. ન્યારે સુબઅઇ બદરતા બારામાં 
કરાઇ ખોટ શ્આવવાતી હેય અમર «ત્યાની હેય ત્યારે બંદરના વીક્ટ માર્ગ માંથી તે 

ખોટને સુરક્િત રીતે લઈ તા” માટે બદરતો એક અમલદાર સાધે આવે છે. અતે 
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આ રીવા મુજબ અમારી “ડકીખપેટ્ટા ” બોટ સાધે એક અધિકારી આવેવો 

તેતે પાછા જવા માટે સાયે એક હોડી આણેકી તેમાં બેમીને પાછે ગયે. «તે 
અમારી બેટ ખ'દરતા બારામાંથી નીકળી મો!ટા સમુદ્રમાં પડી હતી એટલે તોરાન 

પષયુ વધારે જણાવના લાગ્યું. મોડી રાત થઇ જવાયી અમે સૌ ડેબીનમાં તતઇ 
સુઈ ગયા. 

હું સવારે ઉઠમે! ત્યારે દેર આવતા હોય એવુ જમ્યાવા લાગ્યુ” રારીરે પરસેવો, 
પષ્યુ થતો હોવાથી જવ ગભરાવા લાગ્યો સુતી 

ખોટ લાગતાતી યર્વાત ત્ખતે દીવો ઓલવી નાંખેતો હોવાથી અધારામાં 
થપ કઇ જણાતુ” નહેંતુ- બોટ ઉપર આ વખતે પૂર્ણ 

શાંતત હોઇ એન્ક્નના અવાજ વિવાય 

ક પણુ સલળાતું નહેતુ' કેટલા વાગ્યા છે તે જેવા માટે દીવો લગાડી 
ગજવાની ઘડીયાળ જેવા ઉઠયો તો ચકર આવી પડી જવા જેવુ લાગ્યુ' આ 

વખતે અમારી ખોટ પૂરી નેસમાં ડોલતી હોય એમ જણાયુ કેબીતના પોર્ટ 

જેલમાંથી (કાચની ગોળ બાર ) સમુલ્નુ' પાણી અદર આવે નહિ માટે તે બારી 

સૌંજેજ નેરથી વાસી દીધી હતી. કેબીનમાં વીજળી પખો. ચાલતો હતો પણુ 
ખહારની પેઈખ્ખી હવા શિવાય ધસઞોજ સુ'ઝારો થતે! હતો. ધીમે રહીને ઉઠીતે નનેયુ 

તો તણું વાગ્યા હતા એવું જણુપયુ'. એટલે ફરી સુઇ જવાને! વિચાર કર્યો, 

થોડીવારે પાછે! જગ્યા. તો પોર્ટ હોલમાંથી અજવાળુ દેખાયુ” સ્ડવાર પડી 
નાણુ લુગર્ય પ્હેરવા ઉદવા નન છું તો પેટમાં આંકડી આવ્યા જેવુ" લાગવાથી 
સુઇ ગયેદ હવે ખોટ લ્રાગવા માંડી છે એવી ખાત્રી થઇ અતે ખોટપર લગાડેલા 
નવા રગરોગાનની વાસથી આ સુઝવણુમાં વધારા થયે1* 

પ્રાતર્વિધી માટે બ્હાર જવાની જરૂર જણાઈ રતે સુતી વખતુ બરુ ઉકળાટ 
થતો હોવાથી કોટ પાટલુન કહાડી ધોતીયુ' પ્હેરીતે સઈ ગયો હતો બહાર જવા 

માટે કોટ પાટલુન ચડાવવાની જરૂર જણાયાયી હૂં લગડાં પહેરવા મ'ડયોદ એટલે 

ડેર, ખુબજ નેરમાં આવવા લાગ્યા- તેથી પાટલુન પ્હેરી ફરી સુઈ ગયે. ફરી 

ડીને કરી એક શેઠ પહેરી સુઈ ગવે!- ફેર ચડવાથી ઉલટી યરો એનુ લાગ્યુ? આ 
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સ્થિવિ ન્નેઇ આતે! દુખ દાયક પવાસ માધે લીધા બદલ મનતે પશ્ચાતાપ થવા 
લામ્યો ઘેર હીંચકા ખાવાની મને ટેવ હોવાથી ફ્રેરે ચડનાતી મતે બીક ન્હોતી 

આખરે જેમ તેમ કરી પરાણે લુગકા પહેરી પ્રાતર્વિધી પુરી કરી 

પછી પાસેની કેબીનમાં પિંત।શ્રીની ખમર કાઢવા ગે તે તેમતી તખીયત 
અમારા કરતા પરા ખરામ જષાઇ કેબીન કરતા ફદાચ ડેક ઉપર ખુટી હનામાં 

ખેસનાથી કઇક આરામ થરો એમ વિચાર આવ્યાથી પિતાશ્રીતે ડેક ઉપર આવવા 

વિનતિ કરી તો તેમતો વિચાર કૈબીતમાજ સુઇ રહેવાતે જણાયો એટલે અમે 
એકલા ડેક ઉપર જઇ બેઠા ત્યા ખુલ્લી હવામાં જરા આરામ લગ્યો "મરે પણુ 

પ્ણ જેર્થી પતન વાતેપ હેતવાથી કેટવીક વારે તેતો પણુ ફટાળો આવ્યો ડેક 
પાસે ગ્મેફીગ ફમ હતી ત્યા જપ મેઠા તો ત્તા અમે કેટલાક ગારા ઉતારૂઓતે 
સુતેલા જેમા એટતે અમે પણુ એક ખા બાકડા પર જઈ સુતા સ્મોકીંગ શમ 
પ્ેખીન કરતા ઉપરના મળલા ઉપર હોનાધી ત્યા હવા 4ધારે ખુત્યી હતી અતે 

પવનતે! પણુ ત્રામ તહેતો એટતે રાત્રે બરોબર ઉંધ આવેતી નહિ તેધી 
ખાકડા ઉપરે સુતાવાર ખુમ નિદ્રા આવી ગહ ખે ત્રણુ ડતાકે સુઠ ઉઠા પછી 
કઇક ભુખ લાગી હેય એમ જણાયુ પણુ ખોટ લાગતી હોવાથી અન્નની કણ 

રૂચી નણેતી ખપોર થઈ ડુતી એટને તરસ ખહઠુ લાગી હતી પણુ કેબીનમાં 

જવાતી બીદ્મકુલ ઇચ્છા થતી નહોતી હવે કેમ"કરવુ એતે। વિચાર કરતા હતા 
એટલ્ષામા એફ મોરા ઉતારૂએ ભિતપરનુ બટન દાખી નોકરને ખોલાવ્યા અતે 

પોતાતુ ખાવાનુ પીવાતુ તાજ મંગાવ્યું કા જેઈ અમે પણુ ખટણુ દાગ્યુ 

અતે તોકરને દૂધ બીસ્કીટ અતે બરશતુ પાણી લાવડા જષ્યાવ્યુ વધારે દૂધ મળી 

રકે તેવુ નહિ હોવાથી તેમાજ ખરક નાખી આજની ભુખ જેમ તેમ કરી માડી. 
હ પણુ કે? આડતા હોઇ સાનટ આકડા ઉપર સુઝ રહ્યા ખોટમાતી બધી 
ખારીઓ બપ હતી અતે સ્ત્રેકિંગ રમ નિગેજ રસોડાની જગો હોવામી ત્યાથી 
ર્સેપઇનોા વાસ આવતો હતો તે અમને બહ દુ મલ લાગવો સાને મેદદીકતાર 
રેક ઉપર્ બેસી આની ગ્મોકિંગ રૂમમાં સઈ રહ્યા ત્યા સતેલા ખીન્ન ઉતારૂઓ 
પોતાની કેબીનમાં સુવા જરો ત્યારે જઇસુ એમ ધારી અમે ત્યાંજ સુતા પિતાથીતી 

તુખીયતની ખગ ક્ડાડવા જવાની પણુ અમારી હિમ્મત ચાલી નહિ અતે બીન્ત 
ઉતારૂએ। ત્યાજ સુપ રહેલા હેરાથી અમે પણુ અહીંજ સુઈ રજા 
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તા. ૩-૮-૧૩ રવીવાર- 

સવારે પરર્વિની માટે નીચે ગયા શિવ છુટકો નહોતો. નીચે જવા 
સા? દાદર હતે તે ખાગો પહોળા અને મળતો 

દાદર પર્ ઘણી સાવચેતીથી હતો પગુ આગબોટ એટલા જેરવી ડોલતી 
ઉતુર્વુ' પઘ્યું. હતી કે દદરતો કેરા ઝાની અમે નીચે ઉતરવા 

લાગ્યા. તોપણુ એક બે વખત પનવીય' ચુકી 

પડ્તા પડતા માડમાંડ બથી ગયા. નીચે જેમ જેમ ઉતરવા ક્ઞાગ્યા તેન તેમ 

ઘણીઝ ખરાબ વાશ્ષ આવવા લામી. નીચેની સાંકડી ગલીમાં ખત્તે બાજુએ 

ઝાલવા માટે કેર કરેલા હતા તેતે ઝાલી અમે માંડમાંડ કેબીનમાં જ પહોંચ્યા. 

ઉતાગળે સવારતી વિધી પુરી કરી પિતાથીવી તબીયત જેવા ગયા, તેમતે ખોટ 

લાગવાથી બડન/ ડેરાન હતા. અતે તેમને! આજે પગુ કેમીતમાંજ સઝ રહેવાનો 
વિથાર્ હતો. અપારી સાવે કેટલાક ફળ લીધા હતા એટને તેતો ઉપયોગ અમતે 

આ ખે ચાર દિવાસમાં ઠીક થયે બોટ ઉપર ફળ મળવાં હતાં પયુ તે ખડું સાચાં 
નહોતાં. નીચે કરતાં ઉપર ઠીક પડે છે એમ લાગવાથી અમે ઉપર સ્મોકિંગ રૂમમાં 

જઈ પડી રલ. કાલની પેઠે આજે પણુ ખાવાતુ' કર મ'માવી આ? પણુ મુતા 

સુતા દીવસ કારયે।. 

શ્મમતે ખધાને દરીએ। લાગ્યો હતો તાપણું કોઇને ઉલટી ખીલકૃલ થઈ 
નહોતી: કેટલાક અનુ ભવીનુ* માનતું એવું છે કે 

ખાર ઉપરના નેોકરનું” એકે વખત ઉલટી થપ પેટ સાદ થઈ «તય છે. 
કામકાજ” તો પધ્દી દરીઓઆઇ માંદગી ઝટ મટી જય છે. 

પણુ ને ઉલટી ખીલ્કલ થતી નથી તો માંદગી 

લાંબો! વખત ભોગવવી પડે છે. દરીયો આડી રીતે જયારે ત્તોકાની હોય છે. ત્યારે 

ધણા ખરા ઉતારૂઆને દરીએ લાગેલો હોઇ તેઓ આખો દિવય ડેક ઉપર આરામ 

ખુર્શીપર પડી રહી દહાડો કાઢે છે.તે વખતે ડેક ઉપર ઉતારૂઓતે કઈ. 

ખાતાપીવણું જઇએ. તો. તે લાવી આપવાનુ” કામ ખાર ( ઘર વિગેરે પેચ 
પદાથષતી દુકાન ) ઉપરતા તોર લે!કો કરે છે. અમારી ખોટ પર બારના ખેન 

તાકર હતા તોપણુ તે બે ન્ત્યા આખા દિવસ ખડાને ખડા રહી હતારઓની 
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સગવડ સાચવતા હતા ખોટ ઘણીક ડોલતી હોવાથી ડેક ઉપર ચાલનુ' પણુ 
ઘણું મુસ્કેલ હતુ ત્યારે આ બે નેકર અત્યત "મતથી ફામ ફરતા જેઈ અમતે 
ભહજ આથ્ર્ય લાગ્યું આજનો પુ દિવિમ પડયા પડયા કહાડવો અતે રાતે 
મ્મોરકીંગ ૩મયા સુઇ સ્વા, 

તા, ૪-૮-૫૩ સો।મનાર, 

આજે સવારે ઉડી નીચે પીતાથીતી ખબર કહાડી અને આજ કઇ વેદના 
એઇી થઇ હતી નહિ. પિતાશ્રીની "ખાવા પીત્રાની 

ખેરીમ્ટર બો।મ, વ્યવસ્થા શી રીતે ચાલે છે તેનો તપાસ કરતાં 
માલૂમ પડયુ કે બોટ પરનો કેબીનપર રાખેલો 

નેકર તેમતે પાણી, બરક, કળ વગેરે લાની આપતો હતો. તેમની કેબીનમાં ખેરીગ્ટર 
ખેસ નામના એક બગાલી ચહસ્થ સાઘે હતા. તેઆ પણુ દરીએઓ લાગવાથી 
ક્રેખીનમાંન્ટ પડી રહા હતા. આ મ્રહરધે વિલાયત અભ્યાસ કરેલો! હોવાથી તેમણે 
આતની ઘણી રદ્યાઇ મુસાપ્રી કરી હતી. તેઆ મળતાવડા સ્તભાવના હોવાથી 
પિતાશ્રીતે સારી સાબત મળી ગઇ થતી. તેઓ ડચ ભાષાપણુ નણુતા હોવાથી. 
અતે બોટપર ખાવા પીવાની સર્જ ચીનનેની યાદી ફે ચમાંજ હોવાથી પિતાથીતે 
નેધ્તી વમ્તુ મગાવવામા તેમતી ખહુ મદદ થઈ પડી હતી આન ખે દીવસથી 
નહવાયુ નહિ હોવાથી આજે નહાનાતી ઇન્૭ા થઇ પણુ નહાવાતી ઓરડી કેબીતની 
નજકતી હોઇ ત્યાની-અધ હવામાં નહાવાતી છાતી ચાલી નહિ એટલે પાછા રોજની 
ભાકક ઉપર સ્મોફી ગ રૂમર્મા જતે ખેદા એક રીવસ ખે દીવસ એમ થાલવા લાગ્યા 
નહાવાનું મળે નહિ. જે!જનપણુ નહિ. ખેસવાની તાકાદ નહિ અને તે સિવાય ડ્રેર 
ચહડવાથી જીત ગભરાય તે જુદ જ. આડ સ્ધીતિર્માં વિચાર આવે કે આ મુરાકરી 
ત્રશ્વાતો વિચાર કયાથી કર્યો. તેમા વળી હુ એકલો આપ્યો! હોત તો ઠીક આતો 
પિત-થી અતે પત્તીને સાથે લઇ આ]ી તેમને નાહક ૬ ખમા નાપ્પ્યા પણા જે થમ 
તૈ'મરૂ હવે કપ્ટ પ્લા નથી એવી રીતે મનનાળ્યા મિવાષ ઝુટરો નડોતા 

હવે ધણા ખરા ઉતાર ૬રીઓઆપઇ માદગીમાંથી સારા થઇ મેણટપર યરવ? 

કરવા લાગ્યા હતા તોપણ્ હછી સુધી પાચ કછ 
દરીયાઇ માદ્ગીમાથી સારા વરાધીઅન ઉતારઓ સાનના ચયા નહોતા અતે 

થડુ* તેએ સ્મોાકીંગ રૃમર્મા સુષ્ઠ રહેતા હતા “ 
આ તતા એને તાસ ન ગાહતે માટ ગીન્ન 
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યુરોપિયન ઉતાર્ઓ સ્મોકીગ રૂમમાં બહુ ખેસવા આવતા નહોતા. તેથી અમને 
પષ્ડુ અનાયાસે ઠીક સોઇ મળી- આ માંદગીમાં આરામ થવા માટે ગાર લોકો સોડા 
વ્હિસ્કીના મિશ્રણનો દ્વા તરીકે ઉપયોગ કરે છે, પણ્ અમતે મવપાન ખપત” નહિ 

હોવાથી આ ઉપયોગ કઇ કામનો નહોતો. તાપણું અમારી બોટપર તાજ લિખુતો 
ચરબતુ બતાવી આપતા દતા-તેના સેવતથી અમારી તરસ મટી પિત્ત ચાન્તુ 

યતું હતું એટલે અમે આ ઞરંબતતો ઉપયોગ વારે ઘડીએ કરતા હતા. આ 
સસ્બત ( લેમન રકવાશ » નનેડે એક ન્નડા ધાસને! કડક્રા આપવામાં આવતો 

હતો એટલે આ કડક પોલે! હોવાથી તેતે સરબતમાં બોળી તે પીમે ધીમે 
ચુસ્યા ફેરાય છે. દરેક વખત નવે! કડકો લાવવામાં આવે છે. આજે પુ 
હમેશ મારક દૂધ, કળ, બરર, વિમેરે પરજ ચલાવ્યું” સાંજે પાંચ વાગે ડેક ઉપર 
ગયા તો આકાશ ચોખ્ખું થવાથી સર્યનો પ્રકાર પડતો હતો આજે ખે ત્રણ 
દહાડે આકાશર્મા વાદળાં ખસી ગયાં *નેઈ અમતે બહુ આન'દ ચયે!. ડેક ઉપરથી 
આદાશ્ચમાં પક્ષીઓ ઉડતાં ન્નેર્યાં તા અમને નવાઈ લાગી કે જમીનથી 
આટલે દૂર દરીયામાં આ પક્ષી કેવી રીતે આવવાં હસે ! તપાસ કરતાં માલૂમ 
પૂડવુ' 3 આ સીગલ્સ્ નામન પક્ષી છે અતે તે સમુદ્ર પરજ રહે છે. કૈય્લેક ઠેટાશે 
“રરીઆમાં માછલીઓ કુદીને ખ્ઠાર આવતી જ્ણાયી અને આવા તોદાની સમુદ્ર્મો 
ચ્મતેક ધકારનાં પ્રાણીઓ આનદ કરી રલ “છે એ નઈ અમને બહુજ 
નવાઈ લાગી. 

આજ તબીયત કઈ દીક હોવાયી પ્રવાસના વિચારા આવવા લાગ્યા, 
સુબપ્થી નીડળવી વખતે અમારા સગાં વહા-- 

વાયરલેસ રેલીમાદ ઔધ્રિસ. લાંઆએ, અમને અમારા કૅરાળતાના સમાચાર 
વારવાર જણાવવા ખાસ આમ્રહ પૂર્વક જણાવ્યું 

ઇતું; આ વાત આજ યાદ આવત્રાથી અમારી બોટ પરતા તાર વગરના 
સેશા મોકલવાનું” મત હતું તેતો ઉપપોગ કરવાનુ” મન થયુ” આ મ્રની ઓ 

બેપટના ચોથા માળે હોવાથી હ ત્યાં ગગો. ચોથા માળ ઉપર મોટી અગાશી 
હોઈ વચમાં આર્મિ હની. આ અગાશી ઉપર છત બાંધી ત્રીજા વર્ગના ઉતારઓને 
રહેવાની «૮ગયા આપી હતી. આ ઉતારૂઆમાંના ઘણાખરા હિંદ સુસલમાત હતા 
અને આને ત્રણ દિવિમ ચ્યા ગારા લોકો સિવાય કોધ્લુ' મ્હોં નેયેલુ' ન હોવાથી 
આ દેસી બન્લુઓને જેઈ ઘાત? આનદ થયો. ધયમ હુ" ઓષ્રિસ પરજ ગયે. 
તપાસ ફરતાં દરેક શ”્દતો! એકકીન ( દસ આના » પડરો એમ ન્ણાયુ પણુ મુબઈ 
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ખદર્ ઘપુ દૂર રહી જતાથી સરદેશે। મોકલી રાકારે નહિ એમ તાર માસ્તર ઠલુ, 
“મા સાશશી મન પાછુ પડયુ તાર વગરતા સદેરા અમુકજ અતરેયી મૌાકલી 
સકામ છે એવુ સમન્નયુ, દુ નિરાશ યઈ પાછો પ્રતો હતે! એટલે ““ મુબઈ દૂર 
«હીં ગધુ ઝે તોપણ ઢાલે એડન બદર નજીક ન્માનશે એટલે એડન બંદરે સદેય 

મોફતી સાધી તારદારા સુભઈ ખબર મોકલાશે ” એની યુક્તિ મતે તાર માસ્તરે 
સમજવી આ સાભળી હુ પાટો આવવા નિકન્યો.- 

3ક ઉપર તીજ વર્મ્ના ઉતારૂઓતી પયારી પોટકા વિગેરે સામાન 
અવ્યવસ્થીતુ આમ તેમ પડયે! હતો આ ઉતાર 

જેક પેસેજ આતો પહેરવેશ દેશી પહતુતો હોઇ આપણે હિદુ- 
સ્તાનના કોઇ રેલ્વે સ્ટેશતે ઉના છીએ એવો ભાસ 

થયે આ તીન વર્ગના ઉતારૂએની રહેનાની સગવડ આગખોટના આગલા માગની 
ખુધ્દી જગ્યામાં કરરમાં આવે છે. પણુ હમણા! સમુદ્ર તુકાની હોવાથી તા મોન્નનુ 
પાણી ઉતુરતુ હતુ તેથી તેમતે અહી લાવવામાં આવ્યા હતા આ ઉતારઓમાના 

શુટલાક પથારી પાથરી સુતા હતા કેટલાક સ્ટવ ( સુલે। » સળગાવી રસોઇ ફરતાતી 

તૈમારીમાં હતા કેટલાક સીધુ સપ્માન કસવા ઝુ થાયા હતા અતે ફેટલાક ગપાટા 
મારતા હતા આ ઉતારએ મકકાની નત્રાએ જવા હોનાથી નડે સીઓપણ્ હતી 
કેટલાક તો નીચેથી પાણી ઉપર ઉચકી લાવતા હતા આ જેઇ મતે બહુ નવાઇ 

લાગી પહેલા વર્ગના ઉતાર્એ મારેની ઉત્તમ વ્યવસ્થા અમે નાતે અતુભવી હતી 

ગને ખીન્ત વગના ઉતારૂઓતી કેર ગોદનગણુ કરેલી છે તેપષુ ષત્પયક્ષ નતેઇ હતી 

-મને અ બૌચારા ડૅક પેસે જસંની સ્થીતી જેતા તેમને વાહન સિવાય બીજી કથીપણુ 

મવય બતી નહોતી આ 15ના લોમા પાસેથી ખાર વગર એકલું ભાડ્ લેવામાં 
નાત છ એમ્જ બોટ્પર શ્રિમાન અતે ગરીબ વ-ચે આવ્તે બધો અ તર ને મનમા 

નમનેક વિચાર ઉભરાવવા હાગ્યા હુ આ ઉતારઓમાથી જતો હતા સારે મારાપોધાખ 

મેજ ટખતો હતો છતા પણુ આ લેકાએ મતે ઓળખ્યો અને “ તમે કાણુ? 

કયાથી “વ્મ? કવા જવુ છે! વિગેરે અનેક પશ્તા પુછવા લાગ્યા મે તેમતે સમા 

ધાન કારક જવાખ આપ્યા ડેક ઉપર -માની સદેશની હફીકતુ મારી સાધેતા માણુ- 
નાને જણાની ડું સમુદ્રની લીલા જતો ખેડે 
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આસરે પ દેરક મૌનીઢ થ# હરો નહિ એટલામાં તારમાસ્તર અમારી પાસે 
આવી કહ્યુ કે “ તુમારે ન મુબઈ સદશો મે!ક- 

મુખઈ સદેશે મોકલ્યો વેજ હોય તો એક સસ્તા છે, પી. એન્ડ ગ કમ્પ- 
નીની મેલખોાઢ આપણી ખોટ અતે સુખધતી વચ્ચે- 

આવી છે. એટ્લે આપણી બાટપરથી મેલખોટપર સદેશો! મેકકલીશું તો મેલબેોટ 
પરધીતે સદશો સુબઈ મોકલવામાં આવસે- આવી રીતે સદેરો મોકલવાને માત્ર 

“ખરચ બમણે। પડશે માટે નને તમારી મરજ હોય તો સદેરા લખી આપો “ અમે 
સંદેશો લખી આપી તેના પૈસાપણુ ચુકવી આપ્યા પછી આશરે દશ _મીનીટબાદ 

માસ્તરે પાછા આવી' સદેશે મેલબોટપર પહોંચી ગયાતો! જવાબ આવ્યાની 

ખબર આપી. રુ 

અત્યારસુધી સમુદ્રમાં પત જેવડો મોટા મેનન” આવર્વા હતાં. બોટતે! 
દરેક છેડો એક વખત સસુદ્ર સપાટી સુધી જઈ કરી 

' શક આધેડવમની' સુરાપી- મોજના નેરથી તે ત્રણુ ચાર માળ જેટલા બહાર 
યન ઔસાથે થયેલુ સ ભાષણુ, નીકળી આવતો હતો અને આવી સ્થીવિમાં અમારી 
/! ખોટ સુખરૂપ એડન કેવી રીતે પહોંચસે એ માટે 

ચિ'તા થતી હતી. વળી ત્રણુ ચાર દહાડાથી અત્ર ખીલકુલ બાવેલુ નહિ હોવાથી 

શરીરપષુ *્અશઠત થઇ ગયુ હતુ તેથી ડેક ઉપર વધારે વખત નહિ ખેસતાં સ્મોકિંગ 

રૂમમાં «૪ ખેઠા આને રાત્રે આઠેક વાગ્યાના સુમારમાં અમે. સુતા હતા ત્યાં એક- 

આધેડ વયની ગારી મડમ આવી મારી પત્નીને ફેરાળ પુછવા લાગી. અબાઇપણુ અમારી 

જેવીજ દરીઆઇ માંદગીને લીધે સ્મોકિંગ રૂમમાં સઈ રહેતી હતી. મારી પત્તીતા દેશી 

વરેડના પોષાક અને માંદગીથી થઈ ગયેલી હેરાન સ્થીતિ જેઈ આ અમારે પહે- 
લે7 મવાસ હરો. એનુ”આ બાઇએ અતુમાન ડયુ. થોડી વાત ચીત પછી મારી 

પત્તીએ રેચમી સાડી. કેમ પહેરી નથી. એવો સવાલ કર્યો. યુરોપમાં જતી 
દેશી આએ ઘર્ણું ડરી પારરી ફ્રેરાનનો પોષાક પહેરેછે તેથી મારી આતો જુદોજ 

દક્ષણી પહેરાવ «્નેઇ તેને શ્માશ્રય લાગ્યુ મે" આબદલ ચોગ્ય ખુલાસો કર્મો અતે 
પછી તે બાધ્તો યોગ્મ. રિછાચાર પમાણે ઉપકાર માતી અમે તીદ્ા દેવીનું આરાધના 
ફેરવા લ્વામ્યા, 
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તા. ૫-૮-૧૩ મંગળવાર 

આજે પણુ પિતાથીતી તબીયત ન્તેઈ અમે ડેક ઉપર ગયા અમારી ખુર- 

શીઓ પડી હતી ત્યાં બેમવા જતાં, ડેક પાણીથી 

38 શુઝનો ઉપયોગ ધોઇ સાક્ કરેલુ હેવાધી હ લપસી પડયો અને 
મૂતષ્ય સ્વભાવ મમાણે આ મારી દુર્દશા કૈ!ઇ જાવે 

છે કે કેમ તે જેવા મા્ટે ચારે તર% નજર ફેરવી તો હઝ કોઈ ઉતાર ડેક ઉડરે 
આવ્યો નહોતો એટ્લે મતતે જરા દીક લાગ્યુ. ધગામમાં નિશ્ળાતી ગખતુ બોટ 
ઉપર કરવા ભાટે ડૅક્શુઝ લેવાની જરૂર હેય છે. એડ 11 તી મળવાથી મે' સાથે 
રેકશુઝ શખ્્યાં હરતા પયુ ચાર દિવસતી માંદરીને વે 1? ઉપર ગડડતા જે 

ખુટ પહેર્યા' હતા તેજ અત્યાર સુધી કાયમ રાખ્યા હતા ? વી ડય અતે 
ડૅક ઉપર પાણી ખાટ્યુ' હોય તારે તો ડૅક9$ઝ ( ર134 (1માં શમા વગન 
એડીના જેડ ) વાપરવાની ખામ આવસ્મકતા હેય છે. 

૬૨૨? ખપોરે બાર વાગે ખોટે અતાર સુધી કે?વી નુમાફરી કરી છે. 
તેતે હેવાલ ડૅક ણપર લખો પ્રમિદ્ર કરતાતો 

ખોટ કેટલા માઈલે ચાલી રીવા? અમારી ખોઢ પર હતો. આ જે બપોરે આ 
તે ખતાનનારે હેવાલ. રીપોર્ટ વાંચી નેય! તો સુ બઈવી એડત ૫૮૧૩ 

માધલિ દૂર હોઈ અમારી ખોટ પાચમે દિવસે 
એડન પહોાચવાને બદલે સાતમે દીવસે પહોંચશે એનુ' જણાયુ' આ રીપોર્ટ તજીક 
એક નકશા ઉપર ટાચણી લમાડો બોટ ડયા લમી આડી છે તેપણુ ખતાવવામાં 

આવતું હુતુ* 

આજ બપોરે સુબઇના ખોટ કપનીના ભાલીક ઢાજ કામમના છેોકરાતા 
છોકના સંવેમાન સોદાગર સાધે અમારી એ3- 

સુલેમાન સોદાગર, “આગુ થઈ આ ગ્રસ્સ્થ પડેલા વર્ગના ઉતાર 
હતા તોપણુ તેએદએ પોતાને દેરી પોાક છોડયેદ 

નહોતો. એમના હાથમાં હીરાની વીડીઓ અતે જકીટને હીરાના બટત હોવાધી 
તેકાઈ શેોખા થીમાન હોવા જેઇએ એવુ અતુમાન ક્યું આ વખત તેઓ 
ભકે બીજીવાર જવા નીક્ન્યા હતા એમગુ જમષુ વગ-તી ટીજીટ કહાડી હતી, 

તેમના સાથે તણુ ચાર તે!કરો ત્રીન્ન વર્ગમાં હતા આ તોકરો ત્રીજ વર્મ્ષ્મા 
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ફેક ઉપર રસોઈ તૈયાર કરી તેમતે રોજ જમવા બોલારી જતા હતા. આવી 
રીતે સ્વતત્ર રસોઈ કરવાનું કારણુ પુછતાં તેમણે જણાવ્યુ" કે યુરોપીઅત. 
ન્તરેહનું ખાવાનુ તેઓને બીલકુલ ભાવતું નથી. ' યુરાપીઅત લોક દરેક વાતમાં 
આગળ હોવાથી તેઓમાં ખાવા પીવાની અતેૅક મિટ અને સ્વાદિષ્ટ વાનીઓઆ 
ખતતી હસે અને મુસલમાન લોકો “પણુ માંસાહારી હોઈ તેમતે આ વાતીઓઆ 
બહુ ભાવતી હરો એવી અત્યાર લગી મારી કલ્પના હતી પણુ યુરોપીયન પદાર્ધા. 

મીઠું મમાતે અને વનાર વગર્ 'માત્ર ઉકાળી નાખી અગર તળી કાઢી તેમાર 
કરવામાં આવે છે, એટલે તે પદાર્થો મુસલમાની. મસાલાવાળા પદાર્ઘો જેવા 
સ્વાદિષ્ટ હેતા નથી એવુ' તેઆએ જણાવ્યુ ત્યારે મતે ખહુ તવાઈ લાગી- 

સુલેમાન સોદાગરનેદ સ્વભાવ બહુ મળતાવડા: હોવાથી તેમની સાથે વાતચીત 
કરવામાં અમારો ધણો વખત નીકળી જતો. સાંજે કેટલાક યુરોપીઅન સ્ત્રી પુરષો. 
3ક ઉપર કસરત કરતા જયાં. હજપણુ બોટ બહુ ડોલતી હતી અતે પવત 
જ્તેર્થી વાતા હતો. તો્પણુ યુરોપીઅન સ્ત્રીએ સાંકડી એડીવાળા ઉચાં છુટો. 

ષૃહેરી સંભાળીને ચાલવાની અગવડતામાં હોવા છતાં પણુ ડેક ઉપર કરી કસરત * 
કરવાની ણમ ધરાવતી જેઈ અમતે બહુ અચ્સમેા યતો. 

? 

તા. ૬૦૮-૧૨૩ ખુધવાર- [0 

શેન્ત્તા નિયમ ધમાશે પિતાથીતી તબીયત નેઈ ગ્મમાગી કૅંગીનમાં ગયા-- 
ચાર પાચ દ્વિસધી ચરીરતે આરામ ન હોવાથી 

૨1, પવારની સુક્ષાકાત. મે હજામત કરી નહોતી. આજ જસ ઠીક હોવાથી. 
હેજામતુ ડરવાનું શર્ ફર્યું. ધવાસમાં નીકળતાં 

પહેલો ષોડા દ્તિસ હાયે હળ્નમત કરવાતી ટેવ પાડી હતી. પણુ આજે બોટ 
બહુ હાલતી હોવાથી હન્નમતુ કરતાં ખડુ ત્રાસ પડયો. સારે ભાગ્યે કાઈ ટૅકાણે 
વાગ્યું” નહિ. પ્રવાસમાં હાથે હન્નમત કરવાની ધણી “રર પડે છે. આન પણુ 
રેજતી માકક સ્મોકિંગ રમમાજ દિવસ ગાળ્યો મોંજે ર. પવાર અમતે મળવાને 
સ્મોફિગ, રૂમમાં આવ્યા છતા. તેપણુ બોટ લાગવાથી ઉલટીઓ થઈ હેરાન 
થયા હતા. અમે ખેઠા હતા ત્યાં રસોડાના વાસ ખહુન આવતો હોવાથી. અમે બહાર 
ડેક ઉપર જને બેઠા. રાત્રે અધારૂં થયુ ત્યારે રા. પવાર પોતાની કેખીનમાં 
અયાં અતે અમે સ્મોકિ'ચ રૂમમાં જઈ બેઠ. 
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છીપ માંદગીમાંગા જર#તા કડકા ખાવાથી આરામ રહે છે, એવે. 
અમને અતુભવ યયેઃ હવે. બોટ ઉપર ખરઇ 

સ્મોકિંગ રેમમાં સ્વાતી ગનાવવાતેો સો હોવાથી ગમે તેટલો બરદ્ 
આવેલી અદચણુ. મળી શક્તા હતોઃ બર અને પાણી માટે પૈસા 

આપવા પડતા નહિ. આજે સ્મોકિંગ રૂમમાંતી. 

બધી યુરેપિઅન સ્ત્રીઓની તબીયત સારી થવાથી ખીન્ન ઉતાર્ઓની જેમ પરવા 
લાગી હતી એટ્લે બીન્ન ઉવારએ! પણુ રાત્રે જમી રહ્યા પછી સ્મોકિ'ગ રૂમમાં 
આવીને ખેઠા હતા, અમારી ત્તબીયત હછ નેેઇએ તેવી રુધરી તહોતી એટલે 
ગમ્મે ત્યાંજ સુધ રહા હતા- અનેક ઉતારૂએ ત્યાં બીડીએ પીવા અતે પત્તા 
રમવા આવી બેઠેલા 'હોવાથી તેમના દેખતાં સુઈ રહેકું અમતે ટીક લાગતુ” 
નહિ હોવાથી અમે પણુ ખેસૌ રહયા. રાતનાં દસ થયા પણુ લૉક્ઠ તાંથી ઉઠી 
ન્તય એવુ' લાગ્યુ' નહિ. અતે અમને દવે બેસી રહેવાનો કાળા આવ્યો, આવી 
રીતે તેમની વર્તણુક નઈ અમને ચુરસા થયો પણુ સ્મોકિંગ રૂમ કઈ સઈ 
રહેવા માટે હતી નહિ એટલે અમૅ સ્વસ્ત રહી કેબીનમાં જઈ સુઈ જવાતે! 
વિચાર કર્તા હતા, એટલામાં તા સૌ લોકો ઉડી જવાતી તૈયારી કરવા લાગ્યા* 
ગતે અમે આજતી રાત પણુ સ્મોકિંગ રૂમમાં સતા. 

તુ. ૭-૮-૧૩ ગર્વાર 

આજે સવારે ઉઠયા તા સમુદ્ર સાવશાન્ત હતા, નીચે જઈ પિતાથ્રીતી 
ખખર કહાડી તો તેમને પણુ અરામ થયે! હતો 

રેક ઉપર સવારે ઉતારઓ મે પાછા ડેક ઉપર ગયા તો ત્યાં કેટલાક યુરાપી- 
સ્લીપીંગ સુટમાં પ્રરતા હતા. અત ઉતાર રાત્રે સુવપી વખતે પહેરવાનો પોષાક 

( સ્લીપીગ સુટ ) કાયમ રાખી ઉધાડા પગે પરતા 
હતુ. નાનુ પ ચીધુ' પહેરી બહાર ૪૪વુ' જેટલુ આપણામાં અસભ્ય ગણાય છે તેટ- 

લુંનટ આં પોષાક પહેરી બહાર પરવુ' અસભ્ય છે પણ જેમ આપણે ન્હાતા સુધી 
પ'ચીયું' પેરી ઘરમાં કરીયે છીએ તેમજ બોટપર સુઈ ઉદી નાસ્તો કરતાં સ્રુધી ડેક 
ઉુપ્ર આ પોષાક પહેરી હરવા દ્રવાર્ની હરકત જણાતવ નથી આવા પોધાકયાં 
સુરૂવો ફરતા હોવાથી બતતાસુધી કોઇ સ્ત્રી ઉતાર ડેકપર આ વખતે આવતી નથી 

કેટલાક ઉતારુઆએ આ સુવાના પોષાક ઉપર ડસી ગ ગાઉન ( કેબીનમાંથી નહાવાની 
ઓરડીમાં જતા મુષી પહેરવાતો ઝબ્બે ) ધાલી #રતદ હતા. આવા પોપાકર્મા 
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મુરે।પીપન તોકેને પપમ૦ જેપેલ તેધી મતે જર નવાઈ લામી. આજે અમારી 

પ્ેભીનની બધી બારીએ ( પોર્ટ હાલ્સ )» સમુદછાત્તું હે!વાર્થી ઉષડવામાં અવી 

હતી. તેમી ખોટપર આજે ખુલ્લુ લાગતુ હતું. આજે રેન ધમાણુ દધ મગાવ્યુ” 
ભારે અમતે આજથી ડાધ્તીગ હોલમાં ખાવા જતા માટે બલા નખ કરતામાં ગયવી. 

હછી કાંઠા ચમચાથી ખાડતે! પરિચય તહિ હોવાથી અમે ડેબીતમાં જઈ ખાવાના 
વિચાર કર્યો. 

નીચે ગયા તો પિતા।ી અને બેરીસ્ટર બોમ કપર્યા પડેરી ઉપર આવવાની 
તૈયારીમાં હતા. એટલે અમે પ્રરાળકરી ડેક ઉપર 

શ. ચામરાવ અતે શ. પૃષ્ણુ" આવ્યા. અહીની ખુલ્વીઠવાથી પિતાજીને બહ 
ર આરશંમ લાગ્યો. હુ ર. પવારતી તમીયત જેવા 
તેમની કેકીનમાં ગયે. ત્યા તેમતી કેબીતમોં બેલગામના રા. ચામરાવ અને રા. 
કૃષ્યુસવ બે વિવાર્ધી ગો જ્તીમાં હેડલ ખર્ગ્ટ ગાયે મીકે નીકલ એન્ડનીયરી ગતો 
અભ્યાસ કરવા જતા હતા તેમની મુલાકાત થઈ. આ ખન્ને વિદ્યાથ'ઓઆએ 
જમવા વમરતી ટીફીટ કકાડી હતી. અતે તેઓ પોતાની કેબીનમાં દીવેલના 
ચુલા પર રસોઈ હરી નિર્વાહ કરત હત. ધાસલેટના સુલાતે! ઉપયોગ બેટ પર 
કરેવા દેવાર્મા આવશે નહિ એવુ ધારી આ લોકોએ ગેક દિવેલનો ચુલો! સાથે આણ્યેદ 
હતો અતે તે ખોટતા કપ્તાનતે ખતાવી તે વાપરવાની પરવાનગી લીધી હતી. 
પ્રવાસમાં લાગે એટલા ચે!ખા, દાળ, ધી મચાલે વિત્રેરે અતે તાન્ન સ્નીઝ 

સ્ટેરીવાઈઝ યીલ્કતા પચામ માદ ડબ્બા તેમશે સાધે રાખ્યા હતા. રૈન્ટ 

ભેઇએ તેટલા ડબ્બા તોડી તેવુ” તેગ દહી" બનાવતા દતા. આ વિવાય ઓની 

દીર્ધ દછિ અને જ્મતીર્નાં પણુ આડીજ રીતે હાયે સંધી ખાવાનો નિષ્રષ 
જેઈ અમને બહુ આશ્રય લાગ્યુ”. બોટ પર કોઇને હાથે સંધી ખાનુ' હોય તો 

ત્રી વર્ગના ડેક ઉપર રાધી ખાવા દે છે. કેમકે કીન્ત વર્ગના કતારૂઓનેજ હાયેનટ 

શંધી ખાતું પડે છે. રા. પવાર સાયે ધોડે] વખતુ વાતચીત કરી હુ પિતાવી 

પાસે ગયો. અતે રા. શામરાવની હફીકતું જણારી આ સાંભગી તેમલે કુ” 

કે ને આપણને આગળથી આડી ખભર હોત તેદ સાચે એક આ્મોથો લાગત 
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પૃણુ હવે કઈ ઉપાય નથી. હત્રે બેરીસ્ટર ખોસ જવાતી સોબત હોવાથી ડાઈનીંગ 
હલમાં જઈ જમી આવવાની સર્વાત કરી તોપણ ત્યાં જમવાતું' કરાવતુ' નહિ 

હોવાથી અમે બે ધ્વિસ શે ક- પવારની કેબીનમાં રા. રામરાવ જેડે જમવાનુ” 
રાખ્યુ' હતુ 

રાતના સુખ્ય જમણ પછી જમવાનાજ પોષાકમાં ગારા ઉતારૂઓ 
રમોકિંગ રૂમમા બીડી પીવા માટે આવે છે. અમે 

આરીઓમાં પણુ બીડીપીવાને! પણુ ડેક ઉપર મેસી ક'ટાળી ગધેલા હોવાથી 
રીવાજ. સ્મોકિંગ રૂમમાં જઈ બેઠા, અહીં ગોરા લોકોમાં 

ડધ સાકર વગરની કૉ પીવાનો રીવાજ હોય છે. 

આપણામાં જેમ કોરી તમાક ખાવાનો રીવાજ છે. તેરોજ આ કાઈ રીવાજ 
લાણે છે. કેટલાક લોમા દારૂ મંગાની પોતાના મિત્રો સાથે તેની આપ તે 

કરતા હતા, અહીં બધા લોકને બીડી છુશ પીતા હોવાથી આખા હોલમાં ધુમાડો 
ઝુ રજો હતો. કેટલીક સ્રીગઝા પણુ ખીડી પીવામાં સામેલ થતી હતી. અતે 

કેટલાક પુરૂષ આીઓતે બીડી સળગાવી આપવામાં મદદ કરતા હતા. ઔખાના 

રૃખતાં પુરૂષા ખીડો પીવા નથી એવે રીવાજ હોવાનુ' અમે સાંભન્યુ' હતુ. 
પૂણુ અહીંઆનાો આ વિચિત દેખાવ જેઇ અમતે બહુ નવાઈ લાગી. આ * 
વિચિત્ર રીવાજ અને સ્ત્રીઓને આધેની સ્વતવતા નઇ અમતે ભહુજ 
આશ્ચમ થયુ રાતતા સાડા દસ પછી અમે કેબીનમાં સુઈ રહેના ગયા. 



ભાગ ૩ ને, 
-----*ન------- 

ન ર 

શડનથા શુઇગઝ* 
--્ચ્ન્ન્-- પી 

એડન, 

તા ૮-૮-1૧ શુકવાર, 

' આજે સવારે નવ વાગે અમારી ખોટ એડન પહેંચવાની ફોવાથા' 
અમને ખરજ આનદ થયો. ઉપર આકાશ અને 

એડન ખંદર દેખાવા લાગ્યુ. નીચે પાથી એવી આજ રાહુ દવમથી સ્થિતિ 
છોઈ આજ સ્દવારે ક્ષિતિજર્માં ન્હાના ન્હાના 

હુંગરો દેખાવા લાગ્યાથી ગઅલોકિક આન'દ યયે.. અને જમીનપર ડમારે 
ઉતુરીશુ' એમ થવા લાગ્યુ, અમારા મનની આ સ્થિતિની થ૯્પના જાતે અનુભવ્યા , 
વગર્ થઇ શકે એવો નથીઃ ખરાબર નવ વાગે અમારી ખોટે એડન બદર્માં 
લગર નાંખ્યું અર્હીયી એડન ખંદર પાએક બેલ ટૂર હતુ. અમારી ખોટ ઉભી 
સ્હેતાં અનેક ન્ડાની ન્હાની હોડીઓ બોટ ઉપરના ઉતારૂઓતે ખ'દર 
પર લઈ જવા માટે આવી પહોંચી આ હોડીમાં કેટલાક આરત વેપારીઓ, 
રાહમૃગના' પીછો ગ જીકાનો પત્તા, બીડીઓ વિમેરે પર્ચુરણુ સામાન વેચવા માટે 
ખોટ ઉપર્ આવ્યા હતા, હોડી હાંકનારા કાળા કાળા શહ્ધી હતા. તેમના વાળ 
ભુરા રંગના ખર& હતા. આ વેચતા આવનાર લોકોતે અગેજ લોકનો કાયમ 
સહવાસ હોવાથી તેમને ખપ પુરતાં અગ્રેજી શખ્રો ખોલતાં આવડતું હતુ 
ડૌકટગ્ની તપાસ થયા પછી ખોટપરેથી ,ઉતર્વાતી પરવાનગી મળશે એમ કહેવામાં 
આવ્યુ' પણુ હછ સુધી દાડટર આતેલે નહિ હોવાથી અમે કપ્તાતને સુછયુ' તો 
જણાવ્યુ કે દીકટરની તપામ થનગાની નથી. અને બદરપર જવુ' હોય તો ખુશીયી 
જાવ પણુ ખપોરે ખાર વાગે આગબોટ ઉપડવાની છે માટે વહેલા આવતા 
રદ્ેન્ને અમ કશુ” આ પ્રમાણે ઝેક કલાક નકામો ગુમાની નાખ્યો તે ખદલ 
જતે ખેદ થયો. અને “દસ્પર જવાતી સૈયારી ટરી. 
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ખાટ ઉપર આવેલા એક પારસી વેપારી સાયે અમારે આળખાણુ ચતાં 
તેશુઃ અમને તેની સ્ટીમ લૉંચમાં આવના કહ્યુ. અમે 

એડન બદરપર ઉતુર્યા, તેતે! ધણે। ઉપકાર માની. રા. પવાર રા. સામરાવ 
વગેરે મળી સાથે બદરપર ગયા. પારકા દેશમાં 

“પારથી, હિ'૬, યુસલમાત વગેરે ભેદ કેવો નટ થ# નાય છે- અને બધાં ડિ'દુ છીએ 
એ શાવના કેવી દઢ થાય છે તેને પયક્ષ અનભવ થયે. બદર ઉપરતી તાર્ 
ખપ્રિસમાંધી સુખઈ વાર કર્યા અતે પછી ભાડાની ગાડીએ કરી પોટ આહ્િસાં 
ગમા, અતે તાં હિંદ્સ્હાનતી પોટટ ટીઝર ચાલે છે ખેમ ન્નણ્યું. અમારાર્માતા 
ઝટલાએકોએ ટયાં કાગળો લખી ટપાલમાં નાંખ્પા અતે પછી ગાડીમાં બેસી એડત 
ચહેર્ ન્તેવા ગયા. જ 

આ ગાડીઆને ચાર પૈર્દા હોઈ તેને ખાનદેરાતા જેવા ખખે ટડું જડમાં 
જતાં. આવી ગાડીમાં ચાર માણુસ ખુશીથી ખેસી રકે છે, આવી ગાડીએ 
શ્સાપ્ય॥ા દેશમાં દેખાતી નથી. રર્તાતી બત્તે ખાએ ખે ત્રભુ માળની પમારતેદ 

હતી અતે ડૅકકૅકાણે હટેલતાં પાટીઆં લગાડેલા હતાં. આગળ જતાં અમને 
ઉટતી કેટલીક ગાડીએ મળી. આ ગાડીના ઉ ઠી'ગણા અને પાતળ! હતા અતે 
માડીઓમાં ધાન્ય-ચાંમડા વગેરે માલ બ'દરપર લઇ જતા છતા. થોડેક દ્ર. 
ગયા પછી અમારી ગાડીઓ ટેકરાપર ચડવા લાગી- અમે રસ્તામાં ન્ેયું તે 
એડન શહેર હરો એટલે હવે વળી ટેકરાપર $યૉ લઇ નનયમ છે એમ થયુ. 
ડંગર્ પર્ જવાનો રસ્તો સારા હોઇ ટડુઓ દહમેશના મહાવરાતે લઈ ખમતે 
[#લદી વીસ મીનીટમાં ઉપર લા ગયા. 

ડુ'ગરને મયાળે ગયા પછી મોડીવારે એક ખીયુમાં થઈ અમારી ગાડી ગા 
નીચે ઉતરવા લાગી અને બાજુમાં તૃલેટીમાં 

મારજાટનનેઇ પાછા ખોટપર- એક સુદર શહેરના દેખાવ જેઈ અમે બહુ આશ્ચર્ય 
પામ્યા. આવ્રા ઉજ્જડના વૅરાનમાં અતે રેતીના 

શૃણુરમાં ચહેર વસાવી કાઢવાની અજબ કલ્પના ચલાવનારતે ખરેપર ધન્ય છે.આ 
જગ્યામાં યુરોપ જતી આવતી શગબો ટે કોલસા લેવા લ'ગર્ કરે છે અતે હિ'દ્સ્તાનના 
રટ્ાણુ માટે આ બદર મોટુ' નાકુ હોઈ આ શહેરની કિમત ઘણીઃ? વધી પડી 

છે.અહીં એકદર ગોરૂ' તેમક/ દેશી મળી એકદર ખે ત્રતુ હત્નર માખ્યુસનું લસ્કર 
ગડે છે. અતે ફિલ્લેબધી પસ ઉત્તમ પ્રફારની છે. આ શહેર એદદમ તતુ7 વમ્ેલુ' 



૨૮] યુરાપનો ધવાસ- 1 ભાગ 

હોવાથી તેમાં સડકો ઘરો વિગેરે નવિન પહ્દતીપર્ ખાંથેલાો હતાં. ટાટલ-તાર 
જદ ખરફ બતાવવાનાં કારખાતાં વગેરેની સોઈ પણુ આ રાહેરમાં સપ રીતે 
હતી. માવ એડનમાં ખારૂ' પાછી વરાળધી મોડું' કરી વાપરવ.તા નપ છે. ગામમાં 
સ્વચ્છતા સારી હતી. સુખ્ય વસ્તી આરબ અને શદ્ધી લોકોની છે. હિ'દુસ્તાનનાં 
ઘણૂ લોકો આહીં આવી રહલા છે. બરીઓને મોટે ધોળા ખુર બધ્લ કળા 
રંગનાં કપડાના શીવેલા છુર્ખા હતા. અહીની દકાતો બધી પરદેશી માલથી બરેલી 
છતી. અમારે પ્રળ લેવાના હવાથી મારકીટ નતેઇ પાછા ખે!ટ ઉપર ગયા. 
મારજીટ ધર્મશાળા જેવી બાંધેલી હતી. અહીં દાડમ, કેળા. શકરટેટીઓ, ખાયા 
લીધુ, રીગયા।. ્બીંડા, કાકડી, કોળું વિમેરે શાકભાજી મળતી હતી. અહીં લીલુ' 

“ખજુર ખહુ સારૂ મળતુ દતું તે ઘાડુ' લઇ અમે ખોદટપર પા ગમા. જુના 
વખતુના ટુ'કાં જેવા જવાતો વખતુ ન હોવાધી અમે પાછા કર્યાં અતે બ'દરપર 
આવી હે!ડીમાં ખેસી ખોટ પર વખતસર આવી પહોંચ્યા. 

ખપોરે બાર વાગે બોઢ ઉપડી. ઘણોખરો વખત આજી અમે ડેક ઉપરન 
કાદ્વા માંડયો હતો. સલેમાન સોદાગરતે લીધે તાર 

લાલસયુદ્માંઅમારો વખત માસ્તર જોડે અમારે દીક ઓળખાણુ થઇ હવી 
આનદમાં ગયે. ખોટ ઉપરના બધા અધિકારીઆમાં આજ કઈ 
ર ગળતાવડો હોઇ બધા નડે હળીમળી તત'તો હતેઇ 
હવે અમારી તખીયત સુધરતી ગઇ એટલે ખોટ ઉપરના બીન્ન ઉતારએ( ન્ેડે 
પષ્ૂ એળખાણુ થઈ અમને ઘણો આનદ મળતો હતો. 

છેલ્લા ખે ચાર દિવસમાં આગમોટની વ્યવસ્થાની સારી માહિતિ ચઈ 
હતી અને તેતુ' સવિસ્તર વર્ણુન આપવાનો 

' પૂછેલા વર્ગને પહેલો માળ. વિચાર છે, આગળ જણાવ્યુ" તેમ સણુ વર્ગમાં 
? ઉતારૂઓની સોય* કરેલી હોય છે. તીન્ન વર્ગની 
આગળના બ્રાગમાં, પહેલા વર્ગની વચલા ભાગમાં અને ખીન્ન વર્ગની પાછલા 
ભાગમાં ગોઠવણુ મરેલી હોય છે. જે દિશામાં બોટ નય છે તે તરતા ભાગતે 
આશવેો ભાગ કહે છે. ખે બાજુના ભાગ ઉચાણુમાં હોઇ વચતલે! ભાગ ઉડાણુમાં 
હેય છે. પહેલા વર્ગના પહેલા માળ નીચે ખોટનો. પચાસ પ્રીટ જેટલે! ભાગ 
સમુદ્રમાં ડુબેલો હોય છે.. આ સમુદ્રની મપાટીની નીચેના ભાગમાં એન્ક્ન 
વિગેરે યત ગઠવેલાં હેય છે અને ધુમાડો જવાને ખે સોયા સુગળાં ઝુકલાં હોમ 
છે. વચલો ભાગ છેવાડાના ભાગ કરતાં ખહું પહોળો હોવાથી તેમાં પહેલા 
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વર્ગની કેબીન્સ ( એ।રડીએ ) કરવામાં આવે છે. દરેક ઓરડીમાં કવા પકાર 
આવે માટ આ આરડીઓ ખોટતી ખહારની બાન્તુ તરક ગોઠવેલી હેય છે. 
અતે આતી વચલી આરડીઓમાં ખોટપરના તોકર માણસો! રહે છે. અતે આવા” 

વચલા ભાગમાં બાથરૂમ (નહાવાની ઓરડી ) હેરકટીંગ સલુન ( હન્્નમત 

કરાવવાની ઓરડી ) વિગેરેની સગવડ કરેલી હોય છે. પાયખાનાં યુરોપીયન ઢબના 
કલશ (પાણી નર્થી છોડી સાદ કરવાની હબતાં ) હોય છે. અતે બેસવા 

શાટે સ્ટુલ હષ છે તેધી આપણુતે પ્ાવતુ' નથી- 

પહેલા વ્ગતી ઓરડીએ અતે મધ્ય ભાગતી ઓરડીએ! વચ્ચે એક' 
સૌંકડી ગલ્લી જેવી જગ્યા રાખવાર્માં આવે છે 

ખીન્તે માળ* અને તેમાંથી ખીન્ન માળ ઉપર જવાતા એક 
પૂહેળા મોરા દાદર હોય છે. આ માળ ઉપર એક 

ખાજુએ રસોડુ અતે ખીજ બાજુએ જમવાનો ઓરડા હોય છે. અહીં પહેલા અને 
ખીન્ન વ્ગતા ઉતાર્એ માટે જમવાનું તૈયાર કરવામાં આવે છે. રસોડામાં કામ 
કરતા રસોયાનો પોષાક વિચિત્ર હોય છે. માયે સફેત રગની ઉચી ટોપી અને સટ્ેતજ 
જાટ પાટલુન પહેરેલા હોય છે. પાટલુત ઉપર રસોઇ કરતાં ડાધ ન પડે માટે એક 
સડ્ેત રૂપાલ વીંટાચેલો હોય છે, આ ગ્સે!ઇઆ કાઇ દહાડે બહાર પરતા અમે નયા 
નથી. રસોડામાં જે કે સક્ાઇ સાધારણ રીતે દીક હત પુ અનેક ન્તતના મારેલા 

#નનવરે લટકાવેલા હોવાશી અમને ખહુ વખતુ ત્યાં ઉભા ર્હેવાનુ' ગમતુ' નહિ; 
જમવાના ઓરડા ધણે મોટા અતે વિશાળ હેઇઈ પહેલા વર્ગના તમામ ઉતારૂઓ, 
સાથે જમવા ખેસી શકે એવી ગાડવણુ હતી. અમારી ખોટ ઉપર ૮% ઉતારૂઓની' 
ગાડવણુ હતીઃ આ હૌલનુ' દ્રતીચર, ટેબલ, ખુરશીઓ, ધણાં ઉત્તમ પ્રકારનાં હોઇ, 
રમલપરની છતમાં વીન્ટ્ળી પ'ખા ગોડેવી દીધા હતા. વચમાં એક મોડુ” ટેબલ 
ગેપવી આસપાસ ન્હાર્ના નહાતાં રેખલેો ગોઠવેલા હતા. ખુરશીએ આગસેટ ચાલતી 
હોય તે વખતે ખસી ન નય માટે નળ સાથે જડી દીધેલી હત- દરેક વખત 
નમણુ વેળા નડી ચાદરો ટેખલ ૫૨ પાથરવામાં આવતી. અને ઉત્તમ ચીનાઇ 
સાટીની ક્કાબીએ અને રૂપાના ચમચા, કોટા અને ખરીએ વ્યવસ્યાથી ગોઠવી 
શાખેહાં હોય છે. ટેબલપર ભાતુબાતનાં રગી બે રગી કૃત્રીમ ઇુલનાં કડા ગે!ડવી 
દીધેલાં હોય છે. અતે ભીતા પર સદર છબીઓ ગોત્રેલી હોય છે: એક'દર 
આખા દણાદામાં સુખ્ય દાસ જે ૬મવાતુ તે વખતે મન પજુવીત અતે ખ્માનદર્મા 
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રહેતે માટે બતે તેટલી ગોડ મ્ ગર્હી કરવામાં આવેલી દેખાતી હતી. બીન્ન 
માળ ઉપરધી ત્રીજે માળે જવા માટે પણુ એક મોટે પહેત્રો દાદર હોય છે. અને 
તેના પર્ધી પગ લપતી ન જય માટે નાડું રબર “ડેલ હતુ 

ત્રીનને માળ પહેલા વગના ઉતાકએઓ માટે રમેોકિન રૂમ અને મ્યુઝીક 3મ 
હોઇ ચારે બાજુએ પરતું વિસ્તપનું ૫૨” ( ડેક ) 

ત્રીન્ને મળ. હોય છે દાદરના મથાળે દર્, સેદઠા વગેરે પેય 
પદાથ” વેચવાનુ' બારરૂમ હોપ છે. છ* માંથી કોઇ 

પડી ન «ય માટે એક નડા લોખ'ડના સળીયાનો કેડો કરેલો હોય છે. અહી 
હતારઓ સૌંન્ત્ને પણેરે નેક સ્મતગમવ કરી ડસરવ કરે છે. અડી જેવા બાગમાં 
હોકડા હોય છે તેવા ખાંકડા મુકેલા હોમ છે. અમારી બોટપર ભાડાથી ડેક ચેઅર્મ્ટ આપ- 
વાની બ્યવસ્થા હવી અને આવી ખુરશીપર પોતાના ખરતા પીતળના નખરે। જડેલા 
હોવાથા જેને તેને પોતાની ખુર્શી આનળખની પડતા ઠીક પડે છે. સ્મોકિંગ રૂમમાં ધણેન 
સણુગાર સજન હતો અને ખુરચીઓ તથા ડેસે॥ ચામડાથી મઢેલા ઠત. લાકડાની 

ભીતોપર્ શાવતભાતાના ચિત્ર ચિર્ત્યાં હતા અતે મોટા મોઢા આષતાઓ ટાંગી 
ધણી સોન ટરી હત. મ્યુઝીક રૂમ વળી એથી વધારે ભપકદાર હતો- તેમાં ઉતા- 
ર તરારે એક પિષાને। ગોઠવેલા હતેદ. અતે એક કબાટમાં પુસ્તકા.ગોડરી લાયગેરી 
જેતી વ્યવસ્મા કરી હતી. ગ્યા રૂમમાં બીડી પીવાની સખ્ત મનાઇ હતી. અને. રવીન 
વારે સવારે અહી પ્રાર્થના કરવામાં આવતવે હતી. આ ઓરડીએ(ની ખારી પોર્ટ 
હેલ કરતાં ધણી મોડી હોવાથી હવા પ્રકાય પુષ્કળ આવતાં હતા. ચઆવી રીતની 
એમદર ઉત્તમ વ્યવસ્થા હોઈ “ણે એક મોય હોટેલમાં આપણે ઉતર્યા હોઇએ. એવુ 
લાગતુ” નહોતુ” ' 

માથા માળપર એક વિસ્તરણ અગાસી હતી તે માળ ઉપર જવા માટે ડૅક 
ક ઉપરથી દદર હતા. આની વચમાં ઉપર બતાવ્યા 
ચયા માળ. પ્રમાસે તાર વિનાતા સદેશા મોકલવાની ઓદ્િિ 

હતી બારતી બાજુએ વહાણુના સડના થાંભદ્રા 

ઉપર તાર વગરના સદેશ્ મોકલવાનું મત ગોઠવેલુ' હવું- 

તાર આદ્દિસની ઉપરની બાજીએ બોટના કાનને બેસવાની ઓરડી 

! હતી એમા ખેસી કપ્તાન સુકાન ફેરવી બોઢતે 
પાંચમો! માળ- જ્રોગ્ય દિયાર્માં ચલાવવાનું” કામ કરતો હતો. આ. 

આરડી વછી ઉંચાધપર હોવાથી ત્યાંથી દુર સૂધી 
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સમા શકાતું હતું, ખોટ 1 દરેક માળનો! “ ડેક ” કહેવાતી રિવાજ હોય છે. અને 
તેને “ એ ડેક “બી” ડેક “સી” ડે૩ એવા તામ આપી તેનો નકરો ટીકીટ 
"ખરીદતા પહેલાં આપણૂતે મળે છે. 

ખોટના આગળના અને પાછળના ભાગ વચલા ભાગ કરતાં ઉચા હોવાથી 
તેતા વચલા ભાગ જેટલા માળ હોતદ નથી- પાછ- 

, બીજા વર્ગનો પહેલો ને ળના ભાગમાં બીન્ન વર્થના ઉતારૂઆની આર- 
ખીશ્ે માળ. ડીળા હોય છે. આ ઓરડી પહેદ્વા વર્ગ કરતાં 

ન્ડ્ાતી હાઇ તેમાં ખેને ખદલે ચાર ઉહારઓ રાખ- 
વાર્મા અવે છે. હવા, અજવાળાની સેઇ તો બન્ને વગષ્માં સરખી* હોય છે, બીન્ન 
વર્ગના લૈઊનતે જમવાનો હોલ પહેલાજ માળે હોઈ એક'દર વ્યવસ્થા કઇ ઉતરતા 
પ્રકા્તી હેય છે- બીદ્ત મછાપર સ્પેપેક રૂપ્ ગતે તેતી કરતી અગર કે ડેક 
હોય છે. આ વગ* માટે મ્યુઝીકરૂમ હોતા નથી. આ વર્ગના ડેક ઉપર વડકાધી 
અતે વરસાદથી બચાવ થવા માટે મજબુતુ ક'તાનનુ* છાજ ખાંધેલું હોય છે- 

ત્રીનન વર્ગના ઉતારૂઓતે ભાટે આગલા ભાગમાં ગોદવણુ હોય છે ધમંશા- 
ળામાં જેમ લોકો જમીત પરજ પડી રહે છે તેમ 

ત્રીજા વર્ગની જગ્યા, અહીં' પણુ બેસવાનુ' હોય છે, એમતા મટે 
જભવાતો ઓરડો કે ધુસ્પાતમૃદ વગેરે ક'ઈ પણુ 

સોઈ હોતી નથી. આ લોકને છાયો મળે માટે ઉપર ક'તાન ખાંધેલુ' હોય છે. તરસે 
વર્ગને જુદા રાખવા પાટે વચ્મે વચ્ચે આગાશીઓનેઃ અતર રાખવામાં આમ્યેદ 
છે. આ પ્રમાણે ખોટ ઉપર ત્રણે વર્ગ'ના ઉતારૂઆ માટે જાંદી જાદી હવેલીઓ 
હતી એમ કહવામાં આવે તો ક ખોટુ નથી. એક વર્ગના ઉતારૂ ખીજ વગના 
જગ્યામાં બહુ કામ વગર જતા નધી. આવી વ્યવસ્થા લમભમ ઘણી ખરી ખોરામાં 
છાય છે. એટલે ઉપરના વર્ણન ઉપરથી સાધાગણુ કલ્પના આવી જરે. આજે રાત્રે 
જમી રહલા પછી ડેક ઉપર બોટ ટમ્પનીતુ' ગ્રામેદ્દાન કેટલાક ઉતારૂએઃ વગાડતા 
હતા. અને અમે તે સોંભળી રાત્રે સાડા દસ વાગે કેબીનમાં ગવા- 

તા. ૪-૮-3૩ શનિવાર. 
વાળ કપાવવા માટે આજે બોટ ઉપરતા “હેરકટીંગ સલુન ” માં ગયે. 

અહીં નાવમ્થા એક દર મુખ્ખધના કોટમાંના સલનેપર્મા 
ફેરકટીગ સલુત અતે બાથ” ટય છે તેરીઝ હતી, વાળ કપાવી ચોપડીમાં નામ 
રમ. લખાવ્યુ' અને:તેની ફી બોટમાંથી ઉતરતી વખતે 

હેડ્સ્ટુબ્શતે આપવી પડી હતી, પછી પાસેની 
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કેળીત નજીકની ખાથરૂમમાં નહાવા ગયો ત્યાં એક મોટા પીપમાં ઉતુ' પાણી ભરી 
મુક્યું હતું પીપ ઉપર ઉતા ,તેમજ થડા પાણીના નાળ હતા. નહાતી વખતે આ 
ખધુ* પાણી ખાર્' છે એમ માલુમ પડયુ ખારા પાણીથી લાગવી ચરીરને ચીકાશ 

ધોઇ નાંખવા માટે મીઠા પાણીની એક ડોલ ભરી સુકેવી હોમ છે. પીપમાં ખેસી 
નહાવાનુ મતે બીલકુલ ફાવ્યુ' તહીં' પણુ ના ઇહાજે નાહી છુ' કેબીનમાં આવ્યે!" 

પહેલા વર્ગની કેબીનમાં કેવી સગવડે હોય છે તેતુ' ડુકામાં વણ ડરવા 

વિચાર છે. આ આઓસ્ડી દસ ફીટ લાંબી અને છ શીટ 
ફેસ્ટ કલાસ કૅબીત. પહોળી હોય છે. અતે તેમાં ખે ઉતારઓને રહેવાની 

ડી સગવડ કરલી હોય છે. દરેક ઉતારૂની જગ્યાને 
ખ્થ* કહે છે. અતે “ બથ “તે અતુકમ લગાડી નબર આપેલા હોય તે નખર 
પીતળની પદ્ટીપર કેબીનતે બારણે ચોટાડેલા હોય છે. દરેક આરડીમાં ખે પલ'ગ 
લોખ'ડી હોઇ તેના ઉપર નડી ગાદીઓ પાથરી હોય છે. તેતી ઉપર ધોયેલી સ્તચ્ઠ 
ચાદરો અતે ઉશીકા પણુ સ્વચ્છ ગલેદ્ ચડાવેલૉ હોય છે, ઓઢવા માટે એક સે'વ 
આ્યાકેટ અને ચાદર મુકેલાં હોય છે, વડોદરેથી તીકળતુ] વખતે પાથરવા આવવાનું 
જ'ઇપણુ સાથે ન રાખવા અમારા મિત્રોએ કહેલુ છતાં પણુ આવી ઉત્તમ વ્યવસ્થા 
હરો એવી અમને કક્પના સુદ્દા નહાતી તેથી ન્નેડે કેટલોક પથારીનો સામાત 
હતી. અતે તેતો આખા પ્રવાસમાં જરાએ ખપ પુડયો નથી. બોટ હીલતી હોય 
કારે પલગમાંથી પડી જવાય નહિ માટે આસ પાસ એક જુટ ઉચો કહેડો કરેલો 
જોમ છૈ. દરીઓઆઈ માંદગી વખતે સુવા સુતા દીવા સળગાવાય તથા ઓલવાય માટે 
તેમજ નોકરતે બોલાવવા માટે પ'લગની પાસેજ વીજળીતા ખટણે ગોઠવેલાં હ્તા. 
દરેક ઓગ્ડીમાં વીજળીનો પ'ખે। લગાડેલે હતો અને તે ચલાવવા બદલ પી એન્ડ એ 
કમ્પનીમાં લે1ાય છે. તેમ કઇપણુ ભાડુ' લેવામાં આવતું તહિ. પલ'ગમાં સુતારા ઉતારૂને 
સ્મડ પડદો કરવા માટે પલગની બાજુએ કીમતી સરકતા પડદા ગોદલૈલ્ા હતા. 
ઉતારૂઓને કપર્યાં પહેરતી,વખતે રાવે માટે એક ન્હાને! બાંકડો ગોઘવેલો હોય છે. 

દરેક બથ” નીચે' ચીની માટીના એ વાસો! ગોઠવેલા હોય છે. તેમાનું” 
એક ઉલટી ઝીલવાતુ' કુડ હોય છે, અતે બીજુ* 

,ટૈડલાસકેબીતતો સામાન. [પેસાબ કરવા માટે હોય છે આ વાસણે! રોજ 
સવારે તોર સા કરી જ્ય છે, ભીતતે અડકાડીને 

સક લાકડાના ક્ખાટપર્ રેલ્ત્રેમાં હોય છેતેું મ્ડૉં ધોવાતુ' કુડ્' મુકેધું હેય છે. 
તેમાં વપરાષેવુ પાણી નીચે એક લોહાના ડબ્લામાં એકડું યતુ, તે રોજ તોકર સાદ 
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કરી જતો આ કખાટમાં એક સાખુ અતે રૂમાલ વગેરે સામાન રાખવામાં આવતો 
અતે ઉપર્ એક આયને1 જડેલો હોય છે. બે ટાચની સુદર ઝારીમાં પીવાનુ પાણી 
મુકવામાં આવતુ" અતે એ પાણી પીવાતેર ગ્લાસ તે ઉપર ગોડવેલો હતો પીવાનુ. 
પાણી રોજ તાજુ ભરવાર્માં આવતું અને મ્હો લછવાનો રમાલ રોજ અતે ચાદર 
ગકષેઇ ખે ત્રણુ દહાડે બદલી નાખવામા આપર્તા હુર્તા- ખે ત્રણ ખરડા વચ્ચે એક 
સતત સોકર રહેતો હતો. આ તોકરને કેભીન નય કહેતા અને સ્ત્રીએ માટે 
સવત સ્ત્રી તોકર રાખેલી ડુતી. આરડીઓ સાક્સુદ કરવાનુ, પથારી પાથરવાનુ* 
અને બીજી ખધું આડુ કામ આ નેકર ફરતા હતા. ખાહાવાતું' પાણી આપવા 

સ્વતત્ર ગ્વાનીઝ નોકર રાખેલા હતા. આ બદલ કંઈપણ વધારે શી આપવી 

પડતી નહોતી, 

તુ।[. ૧૦-૮-૧૩ રવીવાર- 

રવિવરિતો! દ્વિસ ખ્રિશ્તી લોકોને પ્રાથના રવાનો હોવાથી બોઢના 
હતારૂઓઆ આજે મ્યુકીક હોલમાં મેગા થઇ પ્રાથના 

શવિવારની પાથષ્ના. કરતા હતા. કેટલાક નાસ્તિકો માત્ર ડેક ઉપર 

કરતા હતા. આ લોકા પ્રાર્થના કેવી રીતે કરે છે. 
તે નવા અમે મ્યુંઝીક હૌલતી બાર આમળ જઇ ઉભા ર્લા. ઉતારગામાં કોણ 
પાદ્દી નહિ હોવાથી એક ગ્રહસ્ધે બાયબલ વાંચવાનું શર કવચ પાર્થનાનો 
દેખાવ ધણો ગભીર માલુમ પડયો- આઠ દિવસે એક દહાડો પણુ એકત્ર થઇ 
સામટી પાથ'ના કરવાનો રીવાજ અમને બહુ પસદ પડયો. 

ગોરા લેકોનો પોષાક અતે વિરોષે કરી આીએના પોષાક ઉપરથી આ 
ઝે લેતે જાદી જુદી પહ્તુના ભપકાદાર લુગડાં પહે- 

ઝીર્યાં કપર્થ ઓછાં સાધે રવાને શેખ જેપ્ઠ અમને બડુ તવાઇ લાગી. સુતી 
શખનાથી પડેલી અડગણુ. વખતે પહેરવાનો લુગડાં જુદાં-જમરતી વખતનાં 
ી જીદા-માંજે પ્રતી વખતનાં જુર્દા એવા અતેક 

વેળાનાં કપડાં લત્તાનીજ ત્રણુ ચાર પેટીઓ એક માસ પાસે હોય છે, ખોટ ઉપર 
ખખી સગવડતા સચવાતી નરી' હોવાથી અમુક વખતે ચુક ન્નતૃતાં કપડાં પહે- 
રવાને નિયમ બરોગર સખ્ત રીતે પાળી રકાતો નથી. એવુ અમે નાણુ. યુરોપમાં 
તાઢ વધારે હોવાયી ઝીણાં લુગડાંતો ખહુ ખપ પડમે નહિ એનુ” ધારી અમે ઝીણાં 
શુગર્્રનો સુટના તમારે જેડ રાખ્યા તહેતા- પણુ લાલ સમુદ્રમાં ગરમી ખહું પડવાથી 

જ ક 
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મતે ઝીર્ણા લુગઘની ખદ જરૂર પડી અતે તેતે લીધે બડુ અડચણુ પડી મવામમાં 

જનાર ઝીણાં કપડાના બે નણુ સુઢ સાયે રાખના નેઇએ. આ સમુદ્રનુ' નામ લાલ 

સમુદ્ર હતુ પણુ તેતુ પાણી આસમાની રગનુ જતું હુ, સમુદ્તો આ રગ બદ 

મૃતોહર્ હતો. 

તા, ૧૧-૮-૧૩ સોમવાર. 

અમાંરી બોટ ઉપર પહેલા અતે બીજ વર્ગતા ઉતારૂઓને દીવસમાં 
સવારથી સાંજ સુષીરમોં છ વાર જમડાતુ મનતુ” 

મોટ ઉપરતા છ જમણુઃ દતુ. દીવચર્માં છ વાર ખાધેનુ યુરોપીઅન લોડે. 
શી રીતે પચાવી ચકે છે તે ખદ અમને 

આશ્ચર્ય લાગતુ. 

“ક્ારે ઊર્તા ખરોબરજ પથારીમાં બેસીતે ચા, ખેડ, માખણ, ઈદ 
/ વગેરે પદાર્યો બાળનોગ તરીકે ખાવાને! રીવાજ 

ન બૌર્તીગઠી- રાય છે, આ વખતે અમારે કઈપણુ ખાવાની 
જરૃર જણાતી નહિ- આ ચહા લીધા પછી લોકેદ 

ડેક ઉપર જરા હેરો મારી આવી કસરતુ ડરી આવતા હતા. 
? 

સમરે આઠ વાગે પ્રાર્વાવેધિ પરવારી કપડા પહેરી સૌ તૈયાર થાય. 
એરલે સવારના નાસ્તા માટે ધટ વગાડવાર્મા, 

બેક પાસ્ટ, આવતા સાડા આઠ વાગે પાછે એક ત્રીજ વાર 
ધટ વાગે એટ્લે ઉતારૂઝ7ા ડાઇતીગ હાલમાં 

* સ્રેકકરારટ ” માટે બેગો યાય. દરેક માટે' એક મેન્યુ (જમવાના પદાયતી 
માદી ) ટેખલપર સુક્લી હોય છે આ યાદી કેચ ભાપામાં લખેલી ફોમ છે. 

દરેક ચાર ચાર જણુ વગ્ચે એક ટેબલ બોય એટલે પીરસનારા છોકરા હોય છે 
ઘતે તેતે જે માદીાથી જે ચીજ મગાવવી હોય તેતો હુકમ કરવામાં ગ્યાવે છે. 

અત્યારની રસોઇમાં મોંસવાળા પદાર્થ હોતા નથી પણુ ઈંડેના અથવા ઇડે। નાખેલ 
ત્રણ્ ચાર પડ્યા? હેય છે અમણે ઇઠ પણું ખપત ન હોવાથી બેરીસ્ટર બોસની 
મદદ વડે ખપે એવા પદાચ મગાવી, લેવા અમે આ વખતે દૂધ ભાત અગર 

જવની ખીર (પોરીન૪) રહા, કૉષદી, દુધ, બેડ, સુર્ખ્બા ( જમ ) તાજા રી 
કેઃ 
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ફળા વગેરે પદાથ'માંથી કઇપયુ મગા લે]. આ પછી જામતેદ ડબ્બો, કેરીતુ' 
મીંડું અમાણું, “હાની “માંડ ( કરક્ળીવાળા ખાંદના વેડા ફક્ડા )% દ્ધર્મા 
નાંખવાતી ઝોણી ખાંડ, બુર, બેડ, માખણુ વગેરે પદાર્યોય તે! ટેબલ ઉપર પહેલે- 
થોજ ગોઠવેલા હોય છે. 

એક વખતે પીરસામેલો પદાર્થ" ને આપણે ફરીવાર મગાવવાની શૂચી 
હોય તોઃ પીરસનારને કહેવાથી. તે તે પદાર્થની 

પીરસવાની રીત. ખાલી થયૅલી રકાબી પાછી લઈ જઇ નવી રફાબી 
ને નવા કાઢ ચમચા સહિત તે પદાર્થ પાછે 

જ્ઞાવે છે. જમવાનુ” પુર થતાં સુધી છોકરાએ કાળજ પૂર્વ ક શુ' ન્નેઇએ છીયે શુ” 
નહિં અને તે લઈ આવવાની તુજવીજ રાખવામાં ધણા ખખર્દાર હેય છે. 
એક રકાબી ખાલી થઈ ન થઇ એટલામાં તો ખીજી તવા પદાર્થતી આવીઝ# 
છે, ઘર્ણુખરૂ' પીરસનારો એક મોટા તાટમાં એક પદાથ લઇ આવે છે. અતે 
'જમનારતી ડાબી બાજુએ ધરે છે. અટતે તે તાટમાં સુકેલા કાંટા ચમયા 

“વડે જમનારા નેઇએ તેટલો પદાથ પોતાની રકાબીમાં લઈ લે છે. પીરસવાનો 
આ રીવાજ હાથથી પીર્સવા કરતાં ધચો સારો લાગે છે. આપણી પેઠે ખધી 
વાનીઓ એક સામટી પીરસાઈ જતી નથી. પણ યાદીમાં લખેલા અતકમ મમાણે 
એફ પછી એક “ ડીરા ” રકાબીનો પદાથ* ખાવાને! રીવાજ છે. એક ડીરાર્મા' 
ભક સુખ્ય પદાથ" અતે જડે એકાદ શાક અગર ચટણી હોય છે. કાંટા ચમચાયી 
આ  અમ્તે મથમ તો બહુ અઘર લાગ્યુ' પણુ થોડા દિવસર્માં સારો માહવરે 
પડી ગયે. 

જમતી વખતે કૉટા ચમચો રકાબીપર આડા એક પર એક સુક્વાર્મા 
, આવે છે તો લેતા અય ખાવાતુ' પુરૂ" યું 

જમતી વખતે ધ્યાતમાં એમ થાય છે. આ વાતની અમને ખખર ન હોવાયી 
રાખવાની ખાખતો. પહેલ. પહેલા અમે શુલધી આમ કાંરા ચમચેદ 

મુકી દેવાં અતે પીરસનારા તે. એકદમ ૨કાખી લઈ 
«વા આવતે! ત્યારે અમે હછ ખાવાનુ” છે એમ કહેતા તેથી તે બીચારો શરમાઈ 
જતો. ગ્હા કોરી પીતી વખતે મ્હોનો બીલકુલ અવાજ થવો જોઇએ નહિં. આ 

પમાણે ટેવ પાડવામાં અમને ખહુ અડચષ્યુ પડી. બેક કાસ્ટ માટે અસુક્જ જગ્યાએ 
ખેસવુ' એવુ" ધોર હેતુ' નથી. પણુ એક વખતુ «ત્યાં બેદા ત્યાંજ સાધારષુ રીતે 
ર૮ ખેસવાનેદ રીવા#7 હોય છે* અતે ખાઈ રલ્ા પછી ગધાખ ઉઠી «વું ? એ 

હશ કરેલુ નથી. ક 
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પકેકફામ્ટ કર્યા પછી ઘષાખરા ઉતારૂએ ડેક ઉપર જઈ વાચનમાં વખત 
ન કાઢ છે ગગીયાર વાગ્યા કે -છા ગંડવિચેસ 
અગીયાર વાંગ્યાની ,ચહા- ( માસમુશ્તુ રોટલીના કડય ) આપનામાં આને 

છે આ પદાર્થ €પત્થી તો રોટલીના ડુક્ડ! જેવેદ 

દેખાય છે અતે ધાન્યાહારી લોકો વખતે છેતરાઈ તનય « માટે આ હકીકત લગી 
છે નવ,વામે , બેકાસ્ટ, કર્યા પછી અમને આ વખતે કઈ ખ ડાની રૂચી 
રહેતી નહોતા ! 
/ ખષોરે એક વાગે લય માટે( અપેઃગ્ના સુખ્ત જમણું માટે ) ધટ વગાડ 
! વામા આવતા ચા 4ગખતે બધા ડાયનીંગ હૉલમાં 
લચ # ભેગા યતા પાડ, માખણુ, તાન્ન છળ વગેરે આ 

વખતે નળતા પણુ આ જમપમાં માસયુ#્3 પદાધે 
વિશેષ” રાખવામાં આવતા, મે ગયુ જતુતા શાક ચટણીએ આ વખતે આવતી 
પૃણુ તેમા મીઠું મસાના બીલકુલ નડી હોવાથી અમને તે બાડનો નહિ મમ્યા 
નવાપરતા મરીનો ભુષ્ઠા વાપરે છે. અને વાટેલી રાઈના પાણીનો ઉપયો કરે છે 
ખટાશ માટે વ્ટીતગાર ( જવને સરકો ) નાખેલ અથાણુ, નાડી છાલતુ લીલુ 
વિગેરે રેબલપર મુકાતુ. અમને આ અશ્રાણુ બીલડકલ ભાવતું ન હોવાથી 
લીખુ; વાપરતા હતા. તા” પ્ર જડે બદામ, કાજુ દ્રાક્ષ વગેરે સુકો મેતો પણુ 
કાઈ કોઈ વખત આપવામાં આવતો આ નમુ લેતાં લમમગ એક 
કલાક થતો 

એક દ્વિસે પન્ડીયત કરી એનુ નામ વાચી આપણામાં ફરી કરીએ 
# ૫ છીએતેવોકોઈ પદાથ હરો એવુ જાણી અમે 

₹ન્ડીયન કરી તે મગાવ્યો પણુ જ્યારે તે મત્મક્ષ નેયો તમારે 
અમારી ભુલ થતી જણાન ઈન્ડીયન કરી એટને 

ભાત અતે બેત્રણ શાક મે”વી ટરેલી પાતળી રાતડી. આ પદાથ” કઇકે દેશી 
હેખપર્ હવાથી અમતે બછું પમદ પડપે!. આ કરીને મુબઈ કરી, કલકત્તા કરી, 
શવા ન્તુદા જુદા નામ આપી જુદી જુદી વતરેડ બનાવે છે પમૃ ધનન્્યાહારીઅ 

ખાસ “વેજટેગવ કરી ” એમ કહેડુ જોઇએ, નહિ તો વખતે તેમાં માસના 
તૃકડા નાખરામાં આવે છે આની રીતના વેજીટેબલ પદાર્યો અનાયાગે તૈયાર થતા 
દતા પણુ અમે હેડસ્ટુગરને અચાઉથી મગી વ્યતસ્થા કરલી હોવાથી લચ 
મતે રાતના જમસુ વખતે ભાત તણ ચાર્ શાક -ગેરે નીશે ગનારી ગાપવામાં 
આપત હતી 
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લ'ચ લઇ ખે વાગે ઉતારએ। «રા આરામ લે છે કે નહિ. એટલાર્મા તો. 
પાછી સાકા ચાર વાગ્રે ખપોરની ચ્હાતો ધ'ટ થાય 

ભજ્ટસ્તુન ઢી. છે- આ વખતે ડાઇતી ગ રૂમમાં દ્ધ, ગ્હા, કોરી 
ચૌકલ્ષેટ, રોડી, બિસ્કીટ વગેરે પદાર્યો રચી પમાણે 

આપવામાં આવે છે. અ પછી ઉતારૂઓ ડેક ઉપર કસરત માટે રમત ગમત 
કરે છે. આટલી બધી વાર્ ખાધા પછી કસરતની જરૂર પડે એ કહેવાની કઈ 
ખાસ જરૂર રહેતી તથી. 

સાંજે સાડા છ વાગે રાવના મુખ્ય જમૃણુ માટે જમણુતા લુમડા 
( ડાપ્તીંગ રુટ ) પહેરી તેમાર થવાનો! ઘટ વાગે છે. આ વખતે ઠરેલ! પોષાક 
દરેક જણે પહેરવો જઇએ એવે! "ખાસ તિર્ખ ધ પીએન્ડ ઓ કમ્પનીની પેડ 
જે % અહી” નથી. તોપણુ દરેક જણુ સિછ્ાચાર પમાણે લુગડા પહેરી આ વખતે 

'હાજર હોય છે. ઓ ઉતારૂએ આવતે સારા સારાં ભપકાદાર કપડાં પહેરી 
“મવા આવે છે. પીરસનારા લોકો પણુ આ «મણુ વખતે ઉતારૂઓના પોયાકતે 
મળતો પણુ હલકી તરેહનો પોષાક પહેરી પિસવાતુ' કામ કરે છે. ગરમીના દીવસે 
પરુ હાથમાં મે!ન્યે ધાલી પીરસવાનુ' કામ કરતુ! જઇ અમને અ લોકોની ફેસનને 
વળગી રહેવાતી ચુસ્તાઇ જઇ આશ્ચર્ય લાગ્યું” જમતી વખતે કોઇ પણુ પદાર્થ' 
શરીર પર્ પડી કપડાં બગડે નહિ માટે એક રૂમાલ શરીર પર નાંખવા માટે આપે 
છે. જમતી વખતે ઔ પુરૂપના ભપકાદાર લગડાં, વીજગીતા દીવાનો ઝકઝકાટ”' 

અતે વષર્વામાં આવતાં ચાંદીના વાસગ્ો અને ચીનાઇ ચલાષ્યાં વગેરેથી ડાઇતી'મ' 
છોલમાં દેખાવ ધગા।!જ શપકાબધ અને નહે નહાલીવાળા યાતો હતો. 

શરવાતમાં સુપ ( માંસાર્ફ ) પીરસવામાં આવે છે આ જમષુમાં રમાંસ* 
નાજ પદાથ ખુબ હોઈત્રયૂ ચોર નાતના કાક 

ડોનરના પદાય'. શ્મતે એક મીડાઇ હોય છે. છેવટ આઇસદીમ 
અતે તાજ' ર્ળા અપાય છે. એ શિવાય દુધ 

આંડ, માખણુ વગેરે પદાર્યો ટેબલ પર હોમ છે%* કેરીના મીઠા અશ્રાણાને આ 
જ્ષેકા ચટણી કહે છે.આ જમણું જમતાં ડલાક દોઢ 4થાક તીકળી જતો, ગોરા 

ઉતાર આ જમણું વખતે દારૂને! પુષ્કળ ઉપયોગ કરતા પણુ તે માટે ક પતીને 
કુદ પૈસા આપવા પડતા હતુ. 
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પીર્સતારાઆ આ મખ વખતે ધણાજ શિદાધ્યી વર્તતા હતા. એક 
ડિરા પુરી યઇ એટલે બીજ ઠડિદ્ લઝ બધા પીર" 

પૌર્સનારા લોકની કવાયત સતારા હાલતી ખહાર એક્ત થઇ હેડસ્ડુઅર્ 

હુકમ કરનાની વાર લરકરી કવાયત માક પોતુ- 
પોતાના ડરેલા ઇસમોને પીરસના નીકળી પડે છે. આ દેખાવ બહૂ? ભપકાદાર 
લાગે છે, તણું ચાર પીરસનારાઓ વચ્ચે એક મદદગાર અધિકારી હેય છે તે આ 

જ્ષેક્ોની ગેરહાજરીમાં “/મનારાઓતી મરજી સાચવવા તેયાર યઇ રહેલા હોય છે. 
આ જમણુ વખતે ખોટતો કમાન પોતાનો યુનિદ્ાષ પોવાક પહેરી રેગલની એક 
બાજુએ મુખ્ય «ગ્યાગ બેસે છે અતે આ જમણુ થઈ રજા પછી બધા 
સ્મોકિંગ રનમાં દુધ સાકર વગરની કૉદ્દી પીવા શેગદ થાય છે. 7 

! 

આજ બપોરે ખોટ કેટતે આવી વતો હેવાલ હ્તેવા જતાં માલમ પડયુ કે 
આપતી કઢાલે ખોટ સતેજ બ'દરે પહોંચશે. સુલેમાન 

મ સુવેજ બરે ઉતરવાનો સોપદગર કેરો ના સુવેજ ઉતરતાર હતા અતે ' 
ઠરાવ કયો. તેઓ મા દેરાના માહિતગાર દાવાયી અતે અમારે 

દ જુરા પિરામીડ નનેવા માટે એક વખતુ પણુ જવાતો 
'સાવાધી સ્્મમે તેમની ન્નેડે જવાનો!ઠરાવ 'દર્યો. આવી રીતે ખોટમાં પેક્જતો” 
( મ્રુસ્રાધ્રી તોડવાની ) કરવાની હરકતુ હોતી નથી અતે અમે અમારી ટીષીટા 
ઉપર “ પરસર ” નામતા અધિકારીતા દાખલો લઈ સર્વ સામાત બાંધી ઉતરવાતી 
તૈયારી કરી. ડેક્ચેઅસ બોટ પરજ રહેવા દીધી. અતે અમે તુથા ,મી. પવાર, 
ખપ્રો સામાન લઈ ઉતરવાતો તિશ્ચય કર્યો 
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ખપોરે એક વાગે અમે સવેજ બ'દરે ઉતરવા માટે તૈયાર યયા. આ 
ર ખોટ ઉપરથી ઉવર્વાનું હોવાથી હેડસ્ટુર્બાને, 

* સુવેજ ખંદર્ પર જવા ખોટપરના તોકરોતે બક્ષીસ “માટે ૧૫ રૂપીયા, 
ઉતર્યા. આપ્યા પસુ આ રકમ તેમતે ખાછી પડી હોપ 

એમૃતેના ચહેરા ઉપરથી લાગ્યુ, ઉતરતાં પહેલાં 
નૈઘટ ઉપર્ અમારે જેમતી સાયે એળખા'ુ થઈ હત વે સર્વની રના લીધી, ખે, 
વાગે સુવેમાન સોદાગરને લેવા આવેલા આરબ દલાલ ન્તેડે હોડીમાં એેસી ખદર 
ઉપર જવા તીકળ્યા. ઉતરતાં પહેલાં બોટપરતા તમામ ઉતારૂઓની વૈઘકીયુ 
તપાસ કર્વાર્માં આવી ઢતવે. અમો! “ ડકીઆપેદ્રા ” બોટપર આડઠજ દિવસ રહા 
હતા. પણુ તે છેડવાં અમને છવપર આવ્યુ. 

હોડીમાં ખેસી બદર વરક આવતા હતા તે વખતે ખાલકનયુદ્ધમાં પ્રસિદ્ધ 
થયેલી તુર્કસ્થાનની * હમેટીયા “ ક્રુઝ? ખોટ 

સુવેજ, બ'દર. અમને ખ્તાવત્રામાં આવી* _ જે ઉપર તુર્કી 
સુલતાનતો. લાલ્ રગનો અને સરેતુ ચદ્રવાળા 

વાવટો પ્રડડતો દતા. અને લડાધમાં નામાંક્તિ. થયેલા તે પરના ખલાસી નઇ 
અમતે સાભિમાન આશ્ચર્ય થયું, સુવેઈ્ક બદરપર તુરી સરકારતી તે વખતે 
માલકીી હૈપવાથી ત્યાં બીન્ન પણ તુર્કસ્થાનના, લડાઉ વહાસેો હતાં હેડીમાંથી. 
ખંદસ્પર્ ઉવર્યા એટલે સેનીટેયન કેમ્પમાં અમારા સામાન રાહ કરવાનો માત્ર 
નામતો વિધિ કરવો, પદ્ય. ત્યાંથી પછી બંદરની આદ્સિમાં અમારૂ નામ, ઠામ,. 
આવવાતો. હેતુ વિગેરે શ૪ીકત લખી લીધા પછી. અમારા સામાત જકાત દસ 



૪૦] યુરોપનો પ્રવાસ. દ ભાગે 

તુર૬ લઈ ગયા. આ સામાન લઇ જવા માટે એક ગધેડાતુ' ગાડું ભાડે કરી 
આષ્યું હતુ, અને તે ગધેડાન'ગળામાં એક ધાસ ભરેલી કોથળી લટકાવી હતી 

એટલે જ્યાં ગધેડ' ઉભુ રહે ત્યાં ધાસ ઉભુ* ઉભુ” ખાય. આવી ગમ્મત બરેલી 
યોજના જેઇ- અમને બહું આન'દ થયો. આગળ જતાં પાણીનો નળ આવ્યો 
અને તેમાતુ' પાણી બહુ ય'$ હોવાથી અમે સૌએ પીધુ, આ આઔદ્દિસ નજક 
એક આરબ વીલી દરાખ ખાતો હતો- તેણે અમતે “ઘોડી દરાખ લેરો” એમ પુછ્યુ 

અમે હા પાડવાથી તેશે અમતે તેની પાસેથી બધી દરાખ આપી દીધી- આ તેતુ* 
ઉદાર વતન નેઈ અમને બહુ નવાષ લાગીન જકાત ઓડ્રિસપર તપાસ થઇ રેલા 
પછી અમે સૌ રેલ્લે સેટેશનપર ગયા. આ સ્ટેરાન વેપારી સોઇ માટે ખ'દરની 
નજીકજ છુતુ'. સ્ટેશન સાધારણુ હતું, અહીંથી ગામને! દેખાવ ખહુજ સારો જણાતો 
હતો. ઈમારતો ચાર પાચ માળની હોઇ, નની પદ્દિપર ખાંધેલી દેખાતી હતી. 
આ રેલ્વેમાં હૈન્ડખેગ જેવો નાતોજ સામાન સાથે રાખવા દે છે અને બીજા 
મોથ દાગીના લગેજ કરાવવા પડે છે. અમારી સાયે કેગીનટ'ક વિષેરે ખહું સામાન, 
હોવાથી,લગેજ ચાને બહુ થયે. આપણે ત્યાં દરેક ટીકીટ દીઠ ધોડે સામાત. 
લઇ જવા દે છે પણુ અહી' એવુ' કઈ હતુ” નહિ. અહીંની વસ્તી બધી આરબ 
હોઈ ભાષા પણુ આર્ખી ચાલે છે. અમતે આ ભાષા નહિં સમજાવી હોઇ આ 
પ્રવાસમાં બહુ અડચણુ પડતુ પણુ સુલેમાન સાદાગરની સૉંબવતતે લીપે કઈ ત્રાસ 
પડ્યે નહિ. સાંજે, પાંચ વાગે અમારી કેરો જનારી ગાડી છુરી. સ્ટેશનપર 
જોવાનુ કઈ મળતુ નહોતુ” પણુ અમે પિતાશ્રીતા આમહથી સાથે થોડું ભાથુ* 
રાખ્યુ હતુ" એટલે તેનો સારો ઉપયોગ થયો. નહિ તો રાત્રે દશ વાગ્યા પછી કેરો 
જપ પહોંચી ત્માં ઠેકાણું પડતા સુધી ભ્રુખે હોકાવું' પડત. 

માડીની ખન્ને બાજુ પર્ નાપ્લ નદીતી સેકડો! નહેરો દેખાતી હતી. 
ન આ નહેરાતે લીધે આરેતાળ મુલક નદનવન જેવા 
સુવેજથી ઇસ્માલીમા. સુદર દેખાતો હતો. એક સ્ટેરાને અમે લીલાં દેખાતાં 

અજર વેચાતાં લીધાં. તે ઉપરથી કાચા નવાં 
સૃખાર્મા પણુ જ્યારે કાપી 'ખાર્ધા ત્યારે અ'જ્થી લાલ અતે સ્વાદીઇ જણાયા. બીન્ન 
એક સ્ટેશને રુલાબી ૨ગનાં દાડમ ઘણાં મીધૅ હરો નની લીધાં તો વે આંમલી 
કર્તા પણુ ખાર્યા નીકળ્યા, “ ભાલ વર્ણુ ઉપરથી! અ'તરતી પરીક્ષા થતી 
નથી? એ વાત અમને* અહીં પત્યક્ષ ગકભ્રવમાં “આવી. તેના આગલા સ્ટેરાતે 
નિવડુગના પના અમે વેચાર્તા લીધાં તે ખાવામાં ધણાં માઠાં હતાં પષ્ુ તેમાં 



જ થેપ્] સુવેચ્ટ 1 ૪ 

ખી વધારે હોવાથી ખાવાને! કઢાનો આવ્યો. રતે આઠ વાગે અમારે ગાડી પસ્મા- 
લૌયાના જકશને બદલી કેરોતી ગાડીમાં જવું” પડયું, અમે સેકન્ડ કલાસની ટીફીટ 
કહાડી હતી પણુ આ ગાડીમાં જમ્યા મળતા ભહુ મુશ્કેલી પડી, આ ગાડીમાં 
ચાલતી ગાડીએ એક છેડેયી બીજે છેડે જવાય એડી ગોડવણુ હોય છે- ગાડીતેદ 
વેગ પણુ સારે ૪૫ માઈલિતો હતો. રસ્તામાં ખે ત્રણ મોય રાહેરો આગ્યા. અહીંતા 
કોઠા બાતે અતે દોવાતે ઝકઝકાટ જેઈ આજ કેસે શહેર હમે એમ અમારી 
સમજ થઇ. આખરે રપે સાડા દસ વાગે ૨૪ 9 માધ્લિની રૈઃવે મુક્ષાફરી કર્યો 
બાદ કેરે સ્ટેશન આવ્યૂ. સ્ટેરાતની ઇમારતુ ધણી ઉંચી હોઇ રાત્રે દીવાના પકાન 
ચમાં ધણું મજેદાર દેખાતું હતું* 

ગાડીમાંથી ઉતરતાંન્ટ અતેક હૉટેલના ગુમાસ્તાએ અમતે વી'ટાઈ 
પડયા. પણુ સુલેમાન સોદાગરની માહિતિની એક હોટલ હતી તમાં જત્રા માટે અમે 
સ્ટેશન ખહાર ભાડે ગાડીઓ કરી નીકળી પડયા. અકીંતી ભાડાની ગાડીમા બે 
પ્ોપાતી બગી ચાર પડાતી ગાડી જેડી ભપકાદાર હોમ છે. અડીંતા બધા પેડાએઓ. 
આર્બી હતા. આવી ભાડાની સુદર ગાડીઅતે આવા ઉત્તમ વેડા અમને અમારી 
આખી યુરોપતી મુસાક્રીમાં કજટ જયુ્યા તહિ. પધમ દષ્ટિએ આ માડીઓ 
ભાડાતી હશે એવી કલ્પના પણુ આવતી નથી. રાતના અગ્યાર વાગ્યા હતા. તોપણ 

બૂષે બજર ખુશ્શઞે હોઇ ભપકેલર રોશતઇ દેખાતી હતી. હીરટેલવાળા મિયાંનો 
એળાતાષુત્રાળે હોઇ અમતે રહેવાને રસ્તા પરતી વિશાળ એઓરડીએ આપી. અમો 
અધી રાતું થઈ હોવાથી અને ચાકી ગયેલા હોડાથી સૌ ખાધા વગરન સુઈ ગકા- 

ત્1. ૧૩-૮-૧૩ અુધવાર. 

“ ફેરા. ” 

આ હીટેલમાં જમવા ખાવાની ગોડેવ'ગુ નહિ હોવાથી અમારે માટે દુકાત- 
માંથી વેથાતુ ખાવાન સે.દાગર મગાવી આપ્યુ. 
ખેતા જેરી? હૉટલમાં રહેવાની સોય ઇતી- 
કેરમાં નાધલ નદીના પાજીના નળ આશેુવા છે. 

અને પાણી બહુજ સાર"ને મીઠું છે. સવારના છ્તમાંથી શહેરતા દેખાવ જેવા 
લાગ્યા તો. રાતે જે ભપકો દેખાતો હતો તેનું કંઈ ન જણાતાં જીતા ધરા અને 
ગલિચય રસ્હાએપ નજરે પડયા. સુલેમાન સેદદાગરની મા મદિના મજે હતી તે વણી 

ર 

મહમદઅલી હેરેલ 



૪ર] યુરાપતે] પ્રવાસ. [ ત્રાગ 

ાંદી યઈ જવાથી તેમને તારઆવ્યો એટલે તેમતે «વાનું થયું, પળુ તેમભે અમને 
એક સારા ગાઇડ ( લોમીયો ) આપવાનું ડગુલ કયું”. મારી પાસે જઇએ તે કરતાં 
વધારે સામાન હે[વાથી પ્રવાસમાં શો ખર્ચ અતે તાસ થવાનો સભ4 લાગવાથી 
વધારતો સામાન કેરોધી યારાબર લડત મોકકડી આપવાને અમે વિચાર કર્યો. 
આ ખાખતૃતે! તપાસ કરવા અમે કેક કમ્પતીતી ઓદ્રિસમાં ગયા. આ ક'મ્પનીતી 
અફિયિ ભપકાબદ હહીં અતે ધરાકતે જરાપણુ ખોદી ન ધાય એ દી સરસ વ્યવસથા 
કરેલી હતી. અમારી પેટીઓતે! વીમો ઉતારી તેની કૅગીએ કેપનીતે દવાથે કરી 
સધળા સામાન લડત મકલવાતી તુજડીજ કરી. અડીયાંધી અમે ધોડું' ઈજ્પશી- 
યન નાણુ ખરીય્ુ. અહીંતુ' નાથુ' અદી આનાતુ' ( પીયાસ્તર ) ના નામથી ઓળ" 
ખાય છે, અતે દરેકની કિમત પીપાસ્તરમાં ફહેતા હોવાથી બહારના 
માખુસતે દરેક ચીજ બહુ મોંધી «સાય છે. ગામમાં કૂરી આવી સાંજે અઃ 
પાછા હૈટલમાં.આવ્યા- ી 

રાત્રે નમી રહા પછી અમે સૌ ઇકપશીયત પદનો નાચ સેવા સોહગર 
પં સાયે ચયા. આ નાય” કેદી હાઉસ ” માં થતો. 

ઇજીપશ્ીયન નાચ. હોવાથી તેની કઇ હી અમારે આપની પડી નહિ, 
અદર એક સ્ટેજ જેરી ઉંચી જગ્યા કરી હતી તે 

ર્ બે ધજીપશીયન છે।ક્રીયો નાચતી હતી અતે બીઝ ખે ત્રણુ છોકરીએ ખેીી 
હી. નપ્ગનારી સાથે ખે ત્રણ જસુ એક નળી તુરેનાજ વાલા લઇ વગાડતા હતા. 
અમતે આ નાચ બીલકેલ ગમ્મે નહિ. અતે તેમોં અગતો પરોડ બહૂ થતો હોવાધી 
નાચતારીઓને પરિકષમ બહુ પદ્ય હોય એમ લાગ્યુ, એમના નાચમાં અતીનય 
સારે છે, માત્ર તેમાં નરમાસ નથી. નોચ થઈ રેલા પછી છોકરીએ સ્ટેજ પરથી 

ઉતરી એક રકાબી બધા જેનારાઓમાં ફેરવવા લાગી અતે દરેક જણે 
થોડા થોડ પૈસા તેમાં નાખ્યા. અને દકાતમાંધી કઇ પણુ પેયવસ્ઝુ લેવી 
જેપ્રબ એવો રીવાજ જણાયે]: અને “તી ફિ'મવ પણુ ખહુ લેવાતી હોવાથી 
વગર ટીકીટે આવ્યા તેતી કસર બધી નીકળી ગઈ. યોડીવાર ખેસી પાસે એક 
ચીયેટર્માં આરગી ગાણુ' થતુ હતું. તે સાંભળવા ગયા. સ્ટેજ પર એક નાયકા 
કાચપર ખેડી ખેડી ગાતી હતર. એને સાત આડ જષ્યુ જીદ જુદા વાધો! વગાડતા 
હતા, આ ગાયત પણુ અમને પસદ ત પડવાથી અમે હોટલમાં પામ 
ગયા. ઇછપશીયન રાગ કેટલાક આપણા રગના સુરતે મળતા છે. 



૪ મે ] કેરો* [૪૩ 

તા ૧૪-૮-૧૩ ગુરૂવાર 

જ ફેરો, ” 

સુંધેમાન સેદદાગરે વચન આપ્યા પ્રમાણે અમને એક હિ'દી ગાઇડે જ્ેડે 
એળખાણુ કરી આપી. આ ગાઇડ સુરવને! 

શુજીપશીઅત પહેરવેશ? રહીશ હે પાંચ છ વરસી કેરામાં રહી,, 
ગાઇડનો ધધો કરતો શરતે. ઈરિમાઇલ સરવને 

સુ રતી, અગેજ,કેચ, આરબીસ્રાપાએ આવતી હતી. તેન્મતે બહુ ઉપપોગી ઘઇ 

પડયે!. સુલેમાન સોદાગર આજે મકે જવાના હોવાથી અમે તેમને વિદાય કરવા 

સ્ટેશનપર ગયા. સ્ટેશનપર એક પોતાની મેળે વજત જણાવનાર કાંટો હતો તેમાં 

પીયાસ્તર તાંખી અમે સૌએ વજન કયું” રહેરના અતેક પ્રકારના લોકોને જેવાનું 
કપેશાં સ્ટેશન એક સારૂ' ઠૈકાણુ' હોય છે, કેમકે તમામ ન્નતના લોકો અડી” આવ-- 
વાના. અડીના ગરીબ તેક પગ*સુધી લટકતે! ઝશબો! પહેરી ઉપર અ'મેછ ૮ખતું 

જાજીટ પહેરી પગમાં અરબી તરેહુના લાલ ન્તેડા અતે માથે જુમતાવાળી લાલ તુકી” 

ગાપી પહેરે છે. અતે તવ'ગર લોકો તે તુકીઈ ટોપી શિવાય? બધો તેકટાય કલર" 
વેરે સહિત અ'ેછ પોષાક્જ પહેરે છે. ઇઝપ્શીયત ટર્ક લોકેદ શરીરે મજષુત 
ઉચા પુરા અતે ઘણા દેખાવડા હેય છે. એમતા ગૌરવર્ણુ અરે લોકો જેવો? સેટ 
નથી પણુ જરા પીળારાપર હોય છે. આ્રીઓના પહેરવેશ જીડી વરેહનો હોઇ પગ 

સુધીનો લાંબે! ઝશમા પહેરે છે. અતે ગરદન-પાછળ લટકતો ઝ “બાતે કઢકા માંથા- 
પર્ એટી લે છે, નાક ઉપરથી છાતી સુધી એક કાળા રગત કપડું બુરખા તરીક 
લટકાવે છે. નાક ઉપર નાક જેવડી લાકડાની નળી ઉભી બાંઘવાતો રીવાક હોય 

છે, આ નળીપરે સ્ધીતિ ધમાશે? સોના અગર ચાંદીતુ પત્ું' જ્ડેસુ હોય છે. આ 
મમાશે મ્હોં હૉક્તાતો રીવાઈ/ હોવા છતાં પણુ આંખ અને કપાળના ભાગ નજરે 

દેખાતો હોવાથી અમે સાંભળ્યુ હતું તે પમાગે ઇછપશીયત સ્ત્રીઓ ખુબસુરત હોય 
એસ માલ્સ. પલી. અુર્મેદ ન્પખ્ણરે પરુ ભી સક સુરિ ખો ાશઇ 

ખન્નર્ કરતી નજરે પડે છે. સ્ટેરાતપર જવા માટે અર્ધા પીયાસ્નરની રીકીઢ કહાડડી* 
પડી અને ટીષ્ટીટ ઔર્ીસપર જેમ આપણા તરફ શની મેસાડેવી હોય છે. તેતે ખદ્વે 
અડી નડ કાચ બેમાડેલા હતા સુત્ેમાન મીતાને પડેથાદી અને ર૮ ળી મમાં, 
પાછા હોટેલમાં આવ્યા. 



૪૪1 યુરોપતો ધવાસ- [ ભાધ 

આછે ચાપ્ઈતે કડી ખતા પદાર્થ મંગાવ્યા ગાઇડ સુપતતે. રહેવાથી 

ફુ હોઇ અન્તે મુ” ભાવરો તે નહતો હોવાધી અમારે 
ઇછપ્તમાં મળતાં ખાવાના નધ્ટે ભાવ ત્રયૂ ચાર નનતના ચાક ભછઆં વલ 

પદાથ, ીવત્રેરે ચાને લઈ આવ્યો. અતી વસ્તી 
ઘણી ખરી સુસલથાન છે. પહ ખાવાતી દૂકાતો 

મિક, મ, તુ વગેરે લેતી છે. આજની વાનીઓ બધી દેશી હોવાથી અમતે 
ખાવાનું બહુ ભાવ્યુ' અતે પેટ ભરીને ખાધુ' આજનું દહી તો નડીત ન્તતું' હતુ 
અમે ચાર પ્યાલા દહી મળાવ્યું' હતું' છતાં ખેલ પ્યાલા કેમ લાવ્યા છો એમ પુખ્યુ” 
તો તેળુ કશું દે ચારજ પ્યાલા લાવ્યો છુ' આનો અથ અમે સમજ્યા નહિ અતે 
થાળીમાં બેજ પ્યાલા હતા તે, બતાવ્યા તો ખે પ્યાલાપર ઢૉટેલા બે બીન્ન ઉધાં 
વાળેલા હતા તે સુલ્રટા કરી તેમાં પણ્ દલો હતું તે અમતે બતાવ્યું, આ ઉધા 
હોકેલ્ષા પ્યાલામાં પણુ દહી હરો એવુ અમે ધાયું'જ નહેતું દહોં એવું” તો! જમો 

ગવેબુ' હતુ' દ્ આ ઉધા વાળેલા પ્યાલામાંથી બીલફૂલ બ્હાર પડયું' નહો અતે 
તેતે લીધે અમે ધ્સાયા એ નઈ અમતે ખહૃ ગમ્મત લાગી- અહી અરદ પણુ બહુક# 
ચોંધો મળતે! હતો. નાષ્લ નદીર્ના પાણીથી દાક્ષ પણુ બહુજ થાય છે. અને ચૉંધા 
હૈય છે બદામપિસ્તા વગેરે સુકો મેવો પયુ બહ સારો તે સસ્તો મળે છે, વધી 
અડી'ા જેમ આપણા તરફ કેરીના રસની રોટલી બનાવે છે, તેમ અહીજરદાળુ' (આલુ 
ખૂદામની છાલ ) ની સુષ્ટી રોટલી ઘણી સારી મળે છે- આપણા દૈશતી પડે અહી 
શ્રીખ'ડ બાસુદી ખરજ પે'ડા જેડી ક'ઈપિણુ મૌદાઈ મળતી નથી. તેમજ આંબલી, કોકમ 
વીગેરે'ખાટા પદાર્ષોપણુ મળતા નથી અતે ખયઇ માટે વ્હીતગારનો (૦૮વને। સરકે) 
ઉપ્યોચ યાય છે. 

જગી રહા પછી બન્નરમાં જઈ થોડા સુતરાઉ ને કપથાં લીધાં, ( ગર- 
મોના લીધે ) આ શહેરની યુરાપીઅન દૂકાતો મુબ- 

કેર્તું બન્તર- પી કોટતી દુકાનો કરતાં પણુ વધારે ભપકદાર 
હતી ખપારે બાર વાગ્યા પછી અહીં દુકાનો ઉધાડે 

છે, તે રાત્રના એક વાગ્યા સુંધી ઉધાદી રહે છે. અતે અરી રાત્રે દવા થયા પછીજ 
લોકની ગરદી થાય છે- કેટલીક દુકાતોપર મહાર જેટ પાથપર માલ ગોઠવેલ હે!ય છે. 
અહીના રસ્તા પહોળા અતે ડામર રૅડેલા હોય છે. ઘે!ડાની પેડે ગધૅડાપર સામાન 
નનાંખા મૂર્વા નીકળવાનો અહીં રીવા ન્યાયે. અહી' કેદીની અતે ઘરની દકાતેદ 
અસય છે, અતે અદ દકાનપર બહાર લેકે! જડ પાથપર ટેબલ ખુરશીઓ પર 
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બેર્ડેલા હોય છે. અને લેઇોનેદ ઘતે' ખરો બામ અફ દીવસ ગાજતે! લ્લાગે છે. 
ગક નાહક તળના પછગીધા કપાસ ઉત્તમ પાદ્તેડ હોઇ ૦૪મીનદાર કોકે માતબર 
હોપ એશ આર્મર્માં પડેલા દેષ્ણપ છે. આ પ્રનાળે શહેરને દેખાવ. સ્તેઈ રળે 

હામેલમ્ાં પાછ અદ્યદ. 

તા. :૫*૮ ૧૩ શાકવાર. 

કેરો? 

૬નીઓની માત નવછડએ મતી એેદ જે ઇ.*ના પીરામીડ ઝગ છે, તે 
નેવાતે અમે આજે સવારે ૭- ૦ વાગે વીજળી 

પીરામીડ તરરતો રસ્તેઇઈ ટૂરમાં ગયા. જાડી પહોંચતા અમતે દોઢ કલાક 
લખે? રક્તમાં નાઈલ નરના બે મુલ આવ્યા. 

નાષ્લિ નદીને। પટ નર્મદા જેતે પહોળા છે. પહ્યુ તે ઉડાશથાં બહુનથી. મોટા વહા 

અતે ગે!ટો આ નદીમાં તીચા પુલ નીચેધી જઈ કે માટે વચ્ચેથી તે મુલ ઉવાડો 

રાકાય અતે પાછા બધ થઈ શકે એડી ગોઠવખુ રાખેલી છે. બીજ પુલ જણાવ્યો તે 

નાક્લેનદીમાંધી કહાડેલી નહેર ઉપર છે. આ પુલ એળામાં પછી કેરા રાહેરતી વસ્તી 

અધ થાય છે. પણુ પીરામીડ જવાના રસ્તાપર બન્ને બાજુએ થરીમ'ત લોકોના મોઢા 
ખાગ બગીચાને ખગલા આવી રહેલા છે- અ રરવેદ ઉપરથી કેરો! રાહેરનો દેખાવ 

બહુજ ર્મર્ીય લાગે છે આ બગલાએ પુરા થયા પછી રસ્તાતી બસે બાત્ડુએ 

સપાટ જમીનમાં નાઇલ નદીના કોસે!ના પાર્ણીષધી ચાક ભાજ શેરડી જુવાર મકાઈ 

વગેરે અતેક “તતા પાક કરવામાં આવે છે. આથી પ્રદે ધણા રમણી લાગે છે. 

કેટલેક કેકાણે જ્યાં કોસનુ પાષ્ણી ઉંડુ છતું ત્યાંથી રે ટ વડે પાણી લેવાનું હતુ. એક 

ખે ગામર્ડા રસ્તામાં જણાયા પણુ તેમની ભીતિ કગાલ લાગતી હતી. ઘછિપમાં 
એકદર વરસાદ બહુડ૮ જાજ પડતા હૈદડાથી ગઆ ગામડાતા ઝુપડના છાપરા મા્ડીના 

અગાશી જેવાં ઘાખાના કરેલા હત્. અહીંની ગાયો ધણી પાતળી અને નાતી 
રખાતી હતી, આંબાના ઝાડ કઈ દેખાડા નહોતાં પણુ કેટલાક સાર્વજનીક બાગમાં 

નમુના તરીકે અબા વાવેલ! હોય છે. એમ ભોમીઆએ જણાવ્યુ. ખગલાઓ 
જાસેતા બગીચામાં સુલાબ પસેર તૃગર જસ્તદી પેન આપણી તરક્ના જેવાંજ 
જુલઝાડ ન્નેવામાં આવતાં હતા. 



૪૬1 યુરોપને પ્રવાસદ 1 લાગ: 

અથ રસ્તો ગયા પછી પિરામીડ દેખાવા લાગ્યા. દસ વાગે ટ્રામતા ટરમી- 
નસ એટલે;,છેવાડે પહોંચ્યા ત્યારે “ ઉઢ નેઇએ 

* પિરામીડ ” * છે કે” ગધડુ” નેધ્ણો કે” એમ પુછતા અતેક 
આર્બલોકો અમારી પાસે આવ્યા. આ" લોકા 

સુસાકરાને રન્્તડી ખુબ પૈસા લેતા હોવાથો સરકારે એક પોલીસ થાણુ ' ખેંસાડેલું 
છે. અતે પીરામીડતી- હદમાં કામ વમર્ આ લોકોને જવા દેતા નથી. એક જણુ તો 
નભોમીયો જેઈ રો બહુજ સસ્તો છે. એમ પુછતેદ પુછતા અમારી નડે ઠેઠ પીરામીડ 
સુધી આવ્યો, અડી'મોં તીથ" ક્ષેત્રમાં ગોર લેઈકો ન્નતાળુઓને પને છે, તેતો 
"ખ્યાલ આવે છે. પીરામીડ એક 2ેકરા ઉપર કરેલા હોવાથી ત્માં નવાતો રસ્તો 
સારો કરેલો છે. આ તર ઝાડ મીલગુલ, નહિ હોવાથી ફકત દસ વાગી ગયેલા 
હતા તોપણુ તપ ખુબ લાગતો હતો. અમારી નડે ઇસ્માધ્લિ સુરતી હોવાથી અમે 
ખોજ કોઈ ભે।મીયો લીધો નહિ. અહીં ત્રણુ મોઢા પીરામીડ છે. આમાનાં એકની 
ઉંચાઇ ૪૫૧ ફ્રીટ છે. અતે તેતી ભોય તળીએ લબાઇ પહોળાઈ સરખી હોઇઃ 
૭૫૦ જ્રીઢ છે, આ સૌયી'મેદટા પીરામીડ છે- અતે આ એક્લા એજ/૧૩- એકર* 
એટસે ૨૨ વીવા જમીન રોકી છે. આમાંના બજીન્નની ઉંચાઇ ૪૪૭ શટ અતે 
ત્રીન્નની ઉંચાઈ૨૦૩ પ્રીટ છે. પીરામીડ જતે કે આવક મોટા પ્રચ' છે; તોપભુ 
આસપાસના વિશ્ચાળ રણમાં દરથી *ેતાં સાજ નાના જણાય છે. આ મોઢા મોદ. 
અણઘડ પત્થરતા ચણી કાઢેલા હોઇ તે પર્ સુનાતી છે કરી અસલ વખતર્માં 

અનેક ચિત્રો અતે લેખ કહાડેલા હેય એમ દેખાય છે. પણ હાથ'વો આ લેખ 
ખહુજ જુજ ન્નેવામાં આવે છે. પીરામીડમાં ભન્યકૃતિ શિવાય બીજુ” ક ખાસ: 
જેવા જેવું નથી. આ પીરામીડતી અદર ભેયરાં હોય છે. અતે તે જેવાને તથા. 
પીશામીડ પર્ જઇ “જુ બાજુના દેખાવ નેવા_ધણા લોક જાય છે. પણુ અમે. 

તો જરૂર જણાઇ નહિ. 

ત્રસે પીરામીડ જેઇ અમે રેતીમાં ચાલવા સ્ફ્ીકસ જેવા ગયા. પાખવાર્ળા 
સિ'હના જેડી પચડ આરતિ હેઇઇ તેવુ મ્હોં 

સ્ટીંક્સ અને જુના મદિરો* સ્્રીનદ આકારનું છે. આ મુર્તાનાં આખ, કાન, 
નાક વિગેરે અવયવો ખંડિત ચવાથી મુર્તિ ખેડોળ 

રદેષામ છે. પણુ પરથમ તે ઘણીજ સુદર હોરી નેઈએ એમ _ લાગે છે. આપણ 
પુરાણુર્માં જેમ નાગકન્યા છે, એવાજ પકારની આ કોઈ પુરોણી મુર્તિ ,હોવી 
જેઇએ,. આ મુતિની આસપાત કેટલીક જુના દેવાલનોની ઇમારતો દટાઇ ગએલી 
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“તે ખોદી ગહાર કારેલી છે. પણુ તે સુરાણુ વસ્તુએ।માં અમતે કઇન્ેના ન્ટેવુ' લાગ્યું 
ગ્નરણી. શીયાળાની મેદ્સમમોં આ સુરાણી જગ્યા જ્નેવા યુરોધીઅન લોકો તો એટલા 
"બધા આપે છે કે હેદ્ટલ ચીકાર ભરાષ તમ છે. 

ધયૂપખરા પ્રવાસીએ ઉંટ અગર ગધેડા પર બેસી પોરામીડ ન્નેંઇ! આવે છે. 

દર કલાકે ઉંટતું ભાડુ બાર "આના અતે ગધેદનું 
'ઉંટધર્ સવારી. છ માના પડે છે. આ દર સરકાર તરયયીજ ઠરેલા 

'છે. પીરામીડ પાસે એક ફ્રેટટેપ્રાફ્ર અમતે ફોટો 
પાવવા બહુજ ગામ કરતા લાગ્યો. અને બીન્ન લોકોનાં પાડેલા ટ્વોટા બતાવવા 
માંડયા સ્ટીંડસયી ચાલર્તા પાછુ' જવાતો અમને ગરમીને લીધે ફાળા આવેલે 
હવાથી અમે ભાડાના ઉંટ કરવ્રાતો વિથાર કર્યો અતે ઉટપર બેસી પાછાં જવા 
પ્રહિર્લા પીરામીડ અતે સ્ટીંડસ્તું મ૭વાડે' આવે એવે] ફ્રેદટો પડાવ્યો અને પછી ટરમા- 
નસ પર પ૭ ગમા. 

હરામ છુટવાતે ઠછ અડધા કક્ાકની વાર હતી એટલામાં પાસેના બે ગામના 
ક્ષેકો વચ્ચે ફ'૪ તકરાર ચાલતી હતી તે જેવા 

આરબ લે[કોની લડાઇ. ગયા. પહેલ પહેલાં તો મ્હૉંઢેથી તકરાર #કરી પછી 
એક ગામતા લેકે લાકડીએ લઇ આવ્યા. આરબ 

લેક બહુ મારામારી કરે એવા હોય છે. એવું ન્તણુતા હોવાથી ખુખ કેરશો અતે 
લોહી તીકબ્યા.શિવામ બધ પદ્વાની નથી એમ અમને લાગ્યુ”, બીન્ત ગામના 
લે'કોએ પત્થર ફેંકવા માંડયા. પણુ એટલાર્મા નછકની પોલિશ ચોકીપંરથી ખે 
ત્રણુ સિપાઇ હાફડીએ લઇ આવ્યા અને લટવાડ બધ કરવા કહ્યુ' એટલામાં તો 
નઇ લેણા મેપતપોતાના ગામ તરક નાસી ગયા. ખપોરે ખે વાગે અમે પાછા હોટલમાં 
પણાગ્યા* 

અમારી હટેલતી નજક એઝમેક નામતે! બગીચો હતો તે નવા અમે 
સૉંન્ટ ગયા.'તેમોં ન્વાની રી માણુસ દીઠે અડધેદ 

એર્ઝખેક ગાર્દન. પીયાસ્ટર કી આપી અમે અર ગયા. ખગીચેદ 
સાવ સાધારણુ હતો. મકરપુરા બાગમાં જેવો 

ગૃત્રીમ ડુંગર ખનાવેલે। છે, તેવા એક દુગર ખનાવેલા હ્તો. બગીચામાં ડે-« 
ઉપહાર્ગ્રહે હતા અતે દરેક ઠેકારે સેકડી ખુરશીઓ ગોવેલી હતી, અ'દરૃ એફ 
તાટકશાળા અને સ્કેટીંગ કરવાતી ઝગ્યો હતી. 



ક ગતાૂકાન્ન* :-2 કેને 

૪૮ ] યુશપ્તો ધવા. [ ભાગ 

સાંજે બગીચાની બહાર ફરવા તીડ, અર્ડીતી પોલિમતેઃ પોષાક સેવ 

પ્ર પાટલુન અને તુર્કી ટોપી એતે હતો. આ 
જુઢ પોલિશની ડુકાતે? રાહેસ્માં બુટ પાલીસ કરવાની ધણી દુકાતો છે. 

કેટલીક દુકાનોમાં ગણુ ચાર જયુ શુટ પોલીય 

કરવા રાખેવા હેદ્ય છે, અવે દુમાનમાં મે!શ મોઢા આયતાએ, વીજળી પખાઓ 

અતે બત્તીગા હણ છે. આરતી બુટ પૌર્લરાતી દુકાનો આખ્યા યુરોપમાં કઇપણુ 

રખાઇ નહીં. આ બાબ તવાં કેરો યુરોપ કરતાં પણુ ચ્હડી ગયું' એમ કહીએ તૌપણુ 
ગાલે, અડી ગરમો વિશેવ હોવાથી રસ્વામાં અશતું થડુ પાણી અતે સરબત 
વેચાય છે. આવી આવી નવાઇએ ન્તેતા અમે રાત્રે આઠ વાગે હોટલમાં આવ્યા. 

રાત્રે નવ વાગે વિજળી ટમમાં ખેસી અમે નવું કેરે શહેર જેવા ગયા 
આ ભાગ એક યુરોધીઅન કમ્પનીએ જગ્યો રખી 

ન્યૂ કેરો" વસાવ્યા છે. અહીં બાજુની સડકો સરસ હોઇ 
૪માસ્તા પણુ ભાવ્ય બનાવી છે. આ ફક પેરી- 

સના નમુના પ૨ છે એવી અમતે ખબર પડી. એક ખે કેદી હાઉસ પર તો 

સીનેમાની છબીઓ બતાવવામાં આવતી દતી. ડાલ તાઢતી મોસમ ન હવાથી 
બહુ વસ્તી નહોત એટલે અમે જલદી પાછા ફર્યા. 

અમારી રમ પરતો! કન્ડડટર અગ્રે ભાવા ન્ણુતો હતો તેણે અમને 

રસતામાં તુકીપ છાવણી બતાવી- અતે તેને પુછતાં તેની 
ઇછપ્શષીઅન કષ્ટ જત તેણે “ ૪છેડચીપનકોપ્ટ” વી નણાવી 

આ લોકા ખીસ્તી ધમ'ના હોમ છે. સુસલમાતી 

પરમના પ્રસાર યર્તા પહેલાં ઇછપ્તમાં ખ્રીસ્તી ધર્મ દાખલ થયે હત્તો. પણ 
પાછળથી સુસલમાની જુલમથી ધણાખરા સુસલમાન થયા આમાંથી જે બગી 

ગએલા તે “જપશીયન કોપ્ટ લેક કહેવાય છે. આ લોકોનાં મ દિરો શહેરમાં એક ખુશે 

આવેલા છે. આ લેક બહ હુચીઆર હેઈઇ રાજ્ય વ્યવહારમાં તેમનુ” બહ ચલણુ 
છે એમ તસુ અમતે જણુષ્યુ, ખરા જીના ઈછપશીયન લોકો તો બીલકુલ 

*્જ્ાજ નથી. 
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રમે ક્ર. 

સકા. મ “9, વક ૦૦૨ અસરે 

1 ૪૪ 

ત્ા. ૧૬-૮-૧૩ શતીવાર- 

પરસો પતીએ હજી દેશી પોષાક કાયમ રાખ્યો દતે. અમારી નજીકની 
ઓરડીમાં એક ધરડી બાઈ તેતા ધણી સાચે 

એક ભયી ખાઈ રહેતી હતી. તેસે મારા પત્તીતે ખે!લાવી એક ખે 
વખત વાળ હોળી આપ્યા અતે ઉધાડૅ માથે 

ગામમાં ન ફ્રવા ખાસ બભલ્ષામણુ કરી આપણા દેશનો અને અકીને પોશાક 

સાવ જારોજ હોવાથી આપણી પડ્દતતે પોશાક જઇ ત્યાંના લેક ટગર ટગર 

નનેયા કરતા તેથી આ ભવી બાઇખે નજર્ ન લાગે તે માટે ઉપલી ભલામણ 
ડરી, આ પછી મારા પત્નીએ સાધે આશ્રેશે આવર કટ અને સ્કાર્દ ( ઓઢણી » 
પહેરવાની શ્ષરરૂઆતુ કરી આ ખાઇ અ'મેછી સમજતી તહોતી પણુ એ અતત 
માયાળુ દેખાતી હતી. પરમેશ્વરે દરેક દેશમાં અને દરેક કોમમાં આવા ભલા 
માણુસે। પેદા કરેલા છે એડ નઇ અમતે બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું. 

સવારે માકીટ જેઇ આવ્યા મારકીટ સાધારણ છે, અહી માંસાહારનો 
પ્રચાર હોવાથી માંસ અને શાક ભાછ એકજ 

કીયા ઉપદ્ની ભહમદી મસીદ. ડેકાણે તેચાર્વા હરવા, ખપોરે કેરો રહેરતો કીલ 
જેનર ગયા. કીધ્ય્ો એફ રેક રી પર છે, પણુ હેઠ 

ઉપર સુધી ધોઇ ગાડીએ જઈ રકે છે. રેક્રી પાસે તીપે સુક્તાત હસત 
નામતી મર્શીદ જેવા જેરી છે. ટેટ્રી પર મહમદઅલ્લી મરીદ ઘણી? સરસ 

છે, જેડા પહેરી અંદર જવાની મતાઈ છે, પણુ વુરાપીઅન લોકોને બુટ ઉપર 

બૌશ્ન ત્યાંના સ્વીપર ચડાવી અંદર જના દેવામાં કઇ હરક્ત આવતી નથી. 

મુસલમાન શિવાયતા ખીશ્ત જેનારાઓતે બે પીયાસ્ટર ફ્રી માણુસ દીડ આપવી 

પડે છે મશીદ પીળા રગતા જેના એલામેસ્ટર જતના ઉત્તમ આરસપાણી 

ખરૃખરી પત્યરતી ખતાવેલી છે. અતે મોટ મે!ટા યાંભલ્રાઓ પણુ સળગ 

આ પત્રના તેયાર કરેલા હોઈ તે ખાસ ન્નેવા લાયક છે. આવે સુદર સ્કટીક 
જેવો આરસપકાણુ અમારા ન્નેવામાં બીજે કોઈપેયુ કેકાણે આવ્યો 
નહિ, આ મશીદની એક પાછળની અચાશીપરથી કેસે શહરતો સુદર દેખાવ 
જખાતો હતે. આ કિવા ઉપર અગ્રેજ સરકારતી છાવણી અતે તીચેતા ભાગમાં 
તુર્ક લશ્કરની મેઈી ' છાવણી રહે છે. 

ષ 



પન્]* યુશપનો ધરમ. [ ભાન 

નદીને પેલે પાર તુઓક્ષે!ઈછકસ બગીચો છે. તે નેવા અમે અહીયી 

ઝુ __.. નીકળયા. ર્ર્તામાં નાઇલ નદીના પુલ પાલે 
ગુગાનોછડલ ગાર્ડ” આવ્યા ભારે તે પુલ વડાણે માટે ઉઘાડવામાં 

આવ્યો હતો એટલે અમારે ધોડી વાર રોકાવું 
પડયું. પણુ પુલ કેડી રીતે બ'દ કરે છેતે અનાયામે જેવા મક્યુ- આ મત 

સામર્ષ્ય જઈ અમતે ખહુ અચખો થપો ત્યાર પછી અમે ખાગમાં ગયા, આ 

ન્હાનો પણુ સુદર ખામ છે. અકીં' આષ્ીકાના અનેક પ્રકારતા પશુ પક્ષીગા 
સમહી રાખ્યા છે. અહી અમે છરાદૂ નામનુ” ઉ'ચી ડોકું પ્રાણી જેયુ' એક પીયા- 

સ્ટરશ્ી આ બામરર્મા દાખલ્ષ થરતા આપવી પડી ત્માંધી નીકળી ” એક 

વેરીઅમ” જેવા ચયા. 

આ નેવા માટે અડધો પીયારટર ક આપરી પડી. એકદર એક ન્હાને 

ભ ખનાવટી કુત્રર બતાવેલો હતો અતે તેતી આસ- 
એક વેર્અમ. & પાસ પ્રેરવાના રસ્તાના બન્ને બાજુએ પાણીના 

પં હોજ કરી તેમાં અતેક ન્નવના માછ્લાંઓ રાખેલો 

હરતાં. આ હે।?તી આગલી ખાજામા હૈડેથી ઉપર સુધી મોટા મોટા કાંચ જડેલા 

ઘતા અતે અ'દર પ્રકાશ આવના માટે ઉપરની ખાજુ સાવ ખુવી હતી આવા 

નવા પકારના જલગર પ્રાણીઆતો સમહ જેઈ અમે સાંજે પયા વાગે 

જ્ાટેલમાં પાછા આવ્યા. * # ૧ 

શ ર્કે 
તા. ૧૭-૮-૧૩ રવિવાર કેરા. 

3 દિ, .; 

આજે સવારે 'નવ વાને અર્હીતુ મ્યુઝીઅમ જેવા ગયા. અદર જવો માટે 

એક પીયાસ્ટર રી આપવી પકી, ઇઈજપશીયન 
મ્યુઝીઅમ- વસ્તુઓના સથહ ધણેન્ટ ઉત્તમ પકારના છે. 

અહીં પત્થરની મે વિશાળ મર્તીઓ ન્ેવા લાયક 
છે, તેમજ અહીં મમીઝનો સશ્રહ ઘણાજ સારો છે. વડોદરાના સગમહસ્થાનમાં 
એક આવા પક્ારનું “ મમીઝ ” છે તો પણુ તે ઉપરથી આ શ છે તેતો સંપૂર્ણ 
ખ્યાહ્મ આવતો નથી. ધિકમાં અસલના વારામાં સુડદાઓમાં મસાલાની દવા ભરી 
તેને એક પેટીમાં સાચની રાખવામાં આવતા હતાં- રાજાએ] તા ગ્રેતોતે સાચવી 
રાખવા પીરમાડો બતાવેલા છે. આ રીવાજ હુવે સાવ ખધ પડી ગમેતે! છે, અહીં 
પક્ષી અતે પશુઓના પણુ અનેક મમીઝ સુકેલા કે અહીંના જેવો આ મીનને 



૪૧] કેરો [૫૧ 

સગ્રહ કાઈ ડેકાશે નડી, અતે અકીંથી# આની પુરાણુ વસ્તુઆ ખરીદી બીજા 
હેકાગું લઈ જવામાં આવે છે કેરમાં આવનાર દરેકે આ મ્યુઝીયમ ખાસ ન્ેનુ 

નેપ્રએ બોઝે બાર વાગે પાછા આવ્યા પછી સાજે નાહલિ નદી ઉપર્તુ બદર 
જે] ગામમાં ગયા આ બદરપર ખાસ જેવા જેવુ કેઈ હતું નહિ 

તા ૧૮-૮-૧૩ સોમવાર 

આજે લાયખ્રેરી એના સતારે નર વાગે ગયા પણુ તેં ઠેકાણું દુરસ્તીતુ કામ 
ચાવતુ હોવાથી અમતે તે નેતા મળી નહિ 

અરમી યુતી4ર્સીરી અહીંના જાના નખતુની સચિન પુરાણની અનેક પતો 
સગ્રહ કરી રાખેલી છે એમ ગાઇડે જપ્વ્યુ -. 

અડ્ીથી પછી અમે અરમી યુતીર્વાલેની ન્તેતા ગયા આતી ઇમારત એક 
સશીદ જેની હોઈ જાના કેરોની વસ્તીમાં છે અહીંતા રસ્વા ધણા સાકડા હોઈ 
દખાવ મુબઇના સુસલમાતી મહે1૯ના જેવો છે આ તર્ક ટ્રામ તથી પહ 
ખગ્ચરતી મોળી ગાડીએ ડ્રેરવવામાં આવે છે યુતીલિ”ીમાં જવા માટે 
મુસલમાન શિનાયતા લૉકેને ખે પીયામ્ટર રી આપડી પડે છે તેમા ચારે 
ખાજાએ ઓરડીઓમાં ચટાઇઓ પાથરી વિદ્યાર્થીએ અભ્યામ કરતા હતા 
અરબી ભાવતી આ મોળ યુનીનર્સી?ી દેઇ અહીં ઘણા દૂર દૂરના વિલાર્થીઓ 
આવે છે અડીંના પિવાર્થીઆતે ખેદીવ- તરફ્થી મફત ખાવાતુ તથા રહેનાનુ 
મળે છે રસ્તામાં પાહા આ4તા તમસ લાગનાથી ઇમ્માઇલ સુરતીએ 
“ સરગમત સેર ” કરીતે જવતો રરબત મગાની આપ્યો. આમાં ખરદ નાખેતો 
હેઇ રતાદ બડ મારે હતો કેરોમાં ભાઢાતી ગાડીવાળા હતે જનાર લોકોને 
“આયુ ગધા ” કરી ખુમ પાડે કે, તે સાભળી અમતે બહુ નનાઇ લાગી અને 
આવી રીતે લોકોને ગાળા કેમ દે છે એતુ ટાર્યુ અનારા ગાઇડને મુક્યુ તો તેશે 

જણાબ્યુ કે તેતા આરી ભાડામાં એવો અર્થ થાય છે કે મહારત બાજુ થા4 ? 
અઆ સાભળી અમતે બજ છુસડું ગ્માવ્યુ- 



ભાગ ષ મો. 
અ છ - «ડૂ ર૧ 

ળ્ઝ્વઝેરોગાયી વ્િંટાતી- 
, એઅલેકઝૅડીઓ* 

તુ।, ૧૪-૮-૧૩ મંગળવાર. 

સવારે ચાર વાગે અમે એલેકઝે'ટરઃૅ જવા માટે સ્ટેશનપર ગયા. અલ 
ગાઇડની જરર હોવાધી ધ્સ્માદલ સુરતીને સામે 

કેરાથી એક્ઞેક્ઝેડ્ીઓ- લીધા દર માણુસ દીઠ ૪૮ પીયાસ્ટર સેકન્ડ 
ક્લાસનું ભાડુ થયું. નવ વાગે ગાડી ઉપડી અને 

૧૨-૪૫ વાગે એતેકઝેન્ડીઆ પહે:મ્યા. રેલ્તેનડી બન્ને ખાજુઓની જમીન નાઇલ 
નદીતી નહેરેથી સુપીક હોવાથી ખહુ સુંદર દેખાતી હતી. વચમાં લગભગ નહેરે- 
પરના પ૦-૧૦ ગુલ આવ્યા. ખેતીના કામમાં બળદને બદલે ઉંઠ તથા પાડાનો 
ઉપયેઃગ કરવામાં આવે છે. ઇસ્માઇલ સુરતીએ પહેલેથી કામળ લખી એક આરબ 

દલાલને ખબર કરી હતી એટલે અમે સૌ તેની નડે એક હોટલમાં ગયા. અમારા 
સામાન એક ખચ્ચરતી ગાડીમાં ભરવાર્મા આચ્યો. આ ગદડીનૉ પૈડ ખેચવામાં 
હલકુ પડે માટે સાત સાડાસાવ રીટના વ્યાસનાં ઉંચાં ડરેલાં હતાં. અહીંયા 
અજર પુષ્ક્ળ શેવાકાં આવ્યાં. 

* અમારી હૌટલ પાસેના ચોક ધણો. મોટા હોઈ વચમાં ખેદીવતુ' એક 

કાંસાનું મોડડુ' ઘોડેસવાર મુવળુ ઉલુ”ડરેલુ' હતુ” 
એલેકઝેડ્રીઆનો દેખાવ. . દરીઆ જીનારે આ શહેર હોઇ વસ્ત્તી પણ સારી 

હતી. રસ્તા ડામર રૅડેલા હોઇ કેરો કરતાં ઘષ: 
સરસ હતા. ડેગ નવો અહીં કોરી હાઉસ પાતે ફુટપાથ પર ખુરશી નાંખી 
કોશી પીડાનો રીવાજ નતેવાનાં આગ્યો નહિ. અર્હી શીયાળામાં યુરોપીઅન 

પ્રવાસીએ «થાબધ હવા ખાવા આવે છે. અર્છી ખાવાનું પણુ કેરો નુ જ 
સાર મળ્યે. બષારે કેક કમ્પતીમાં જઇ “ સેમિરામીમ ” નાનની બોટયર અમારી 
જન્યેદ રીઝવ્ડુ દરી આવ્ય પછી સાંજે ઘોદા ગાદીના બેથી “ સ્મલે ” નામની 



પ્મો.] એલેશ્ઝરોઓઆ. [ ૫૩ 

સસુદ ૪ીનરા પરતી વસ્ડી જેવ! ગયા. કેરોતી માક્ક અહીંની ભાડાતી 

ગાઠીઆ ખે ધોડાતી ન હોતી માત્ર એકજ ઘોડાની હતી. પણુ ઘોડાએ 
સારા હતા. 

દજપમાં તે દેરાની નાટક કમ્પતીઓ છે. પણ્ સુ'બઇ ન્ેર્વી સીનસીતેરી' 
હોતી નથી એવુ ગાઇડે કહેવાથી અમે કેરમાં નાટક ન્નેવા ચયા નહોતા પણુ અહીં 
એક ફૉરી હાઉસમાં “ વેરાઇટી ” પડ્તા એટલે “ રસમય ચુટણી “ જેવો 
એકસરસ ખેલ થાય છે. એમ ખખર મળતાં અમે રાત્રે તે નનેવા ગયા. અદર 
જવાની ફ'પિણુ રી તહોત્. અ કૅરી હાઉસ હતુ' પણુ અ'દરથી એક મોટી 
નાટકશાળા નેવું વિશાળ હતું પણુ અ'દરતો દેખાવ બહુજ રાણુગારેલો હોઇ 

આંખતે આન'દ આપતો હતો. પેક્ષકોતે ખેસવા માટે ન્હાના ન્હાના ટેબલ અને 
ખુરશીએ ગોઠડી દીધી હતી- સ્ટે પરતો પડદો મલમલનો હતે. એવું સુદર 
નાટકઝૃહ જેઈ અમતે બહુ આશય લાગ્યું, અહીં ગયા પછી કંછપણુ ખાવાનુ” 
સગાવવુ'”# જઇએ એતો રીવાજ હોવાથી તેની ( બમણી તૃમણી લઇ વરાર 
દીએ અદર આવ્યાનો સારી રીતે બદલે વાળી લેવાર્માં આવે છે. અહીં નિશાન 
માજી, કસરત, ગાયન, સીતૈમાં વિગેરે અનેક ખેલો બતાવવામાં આવ્યા. આમાં 
એક માણુસે એકદમ સત્તર અઢાર પહેરવેશ ઝપાટામાં બદલવાતુ' કામુ ઘણુંજ 
ઉત્તમ રીવે કરી ખતાવ્યુ'- પડદ પાછળ જઇ અડધી મીનીટમાં તો પગથી માથા 
સુધી તવો ડ્રેસ પહેરી સ્ટેજપર હાજર યાય એક વખતે ઔઓનેોતો એક વખત 
પુરના પોષાક પહેરીને આવે આવી રીતે અતેક તુરેહના ખેલે નોધ અમારૂં 
મનર્જન થયુ. 

તા. ૨૦-૮-૧૩ ખુધવાર એલેફઝેડ્રીઓઆ. 

રામનડીર પોમ્પીના નામતો એક જય સ્તુભ નવા જેવો હોવાથી 
અમે તે જેવા ગયા. વીજળીની ગ્રામમાં અમે 

પોસ્પીતો સ્ત'ભ. સૌ ખેડા. એક રેકરી ઉપર સીતેર રીટ ઉંચાધ્તા 
એક મોટા સળ'ગ થાંભલા શિવાય અહીં કઇ 

વિશેષ નેવાતું હતું નડિ અંદર કમ્પળન્ડમાં નતા એક પીયાસ્ટર શી આપવી 
પદીપણુ અ'દર જઇ બકારતા કરતા વિશેષ કઈ ખામ ત્તેવા જેતું જણાયુ” 

નહિ. એટલે અમે પાછા કરી ટ્રામકાં બેમી બદર ઉપર અમારે આગળ હત્વાની 
મોટ “ સેનિરેમિસ ” નનવા મયા આ બેદટ ક્તિઓપેડા જેવી હતી અને ત્યાંથી 



૫૮] વુરાપનો ધનાસ દે શા** 

પાખ યં રસ્તામાં બાયુ' રાખવાની એક પેટી લે બઃ્નરમાં તૃપામ કળી તો 
માલુમ પડ્યુ' કે અડીઆ તેમઃ7 કરમાં લોદાના જેની અપને તાં ટક નળે છે. 

તેરી પેટીગા મળહી નધી. પણુ કામની કે, લાકડાની ક ચાનડ'ની પેરી મળવ 

છતી. સાજે કમીના નામનુ" ઉપહારગૃહ તેરા ગળ તો ત્યા કડ પીતીસ કરવાનુ” 

પત્ર ન્યુ. આ ૬કાતપર «૪ તે યનપર અડધે પીડાખ્ટર નાંખ્યા કે તુતત-/ 
પોતાતી મેળે ખુટ માક થઇ ન્મ છે, ત્યાંથી આવતુ વષ્મતે એક કતરતચાળા જેવા 
ગયા, આ તુરપના લોકોને કસરતતો ખામ રોઇ નધી એન ગાઇડના 

કહેનાપર્થી નાણ્યુ. 

તા. ૨૧-૮-૧૩ ગુરૂવાર એડેકઝંડ્રીઆ. 

શવારે અગ્યાર વાગે એટપર એસ॥ ગવેકઝે (સાના બદર પડે આવ્યા 

અમારી પામે જુના મેલાં ક્પડાંલત્તાં છે કે નહિ 
/ સેમારેમીસમાંખેમી નીકન્યા. તેતો તપાસ કરવામાં ગાવ્યો? ગેક વાગે બોટ 

ઉપડવાની થઈ ત્યારે કેટલાક ગોરા ઉતારૂઓને 
વિદાય કરવા આવેલા સચાસ્તેહીઓ એક બીન ત્નેડે સુબન કગ્વા લાગ્યા આ નઈ 
અમતે બહુ નવાઈ લાગી અમારા ગાઈડેતે કરેવો પગાર નાપી તેતે વિદાય કર્યો. 
બરેભર્ નરી થએવે વખતે બોટ ઉપડી. અહીતી વ્યાતમ્થા બધી “ ડવીઓપેટ્રા ” 

જેવી હતી. સમુદ્ર શાન્ત હતો અતે ખોટતી માહિતી મળી ગએવી હોવાધી, અમતે 
જ પવાસમાં બહુ મજ લાગી. 

તા, ૨૨-૮-૮૩ શુદવાર સેમારેમીઝ* 

સવારે સાડા આયે વાગે બેંકદ્દાગ્ટતો ધ ટ થયો નહિં તપામ કરતાં માલુમ 
પડયુ' કે અહીં માત્ર રાતના જમણું વખતેજ ધ ટ વગાડે છે. બીછ બધી વખત ઠરેવે 
વખતે ઉતારએ પોતે જમવા જય છે. અહીં ડાયનીંગ હોલના દરેક ઉતારઓને 
નખર આપી «ગ્યા ચોકસ કરી રાખી હતી. બપારે ડેક ઉપર ઝનેડાના એક નીરા- 

નરી નેડે અમારે આઓળખાણુ થઈ ટ્રિએસ્ટ બ દરે «/ઈ ત્યાથી નેપલ્મ, રોમ મીલાન 

વિગ્રેરે નનેવા જવાતો અમારા વિચાર અમે તેમને નાવા તો તૈ ભલા પાદરીએ 
અમતે બીડીઝી ઉતરવાની મવા આપી મ્વિઓપેટ્રા બોટ કિડીઝી ૦ની રહેતી 
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નહોતી પણુ આ બોટ તો ઉભી રહે છે. એમ જણાયાથી અમે ડંશવેલા રહેરેો 
નેવાનુ અહીંથી સોપતિ' અતે સોધુ' હોવાથી અહીં ઉતરવાનુ ધાર્યું. અમે સુબધધીજ 
વ્હેતીસથી તેપલ્સની ટીષીટ કહાડી ગખી હતી તે પાછી આપી દેતાં અમારે 
પાંચ ટકા નુકશાની ભરવી પડી પણુ ઢ્ીએસ્ટ સ્ક્તે ખમણે ખર્ચને વખત થતો 
હવાધી અમે આ નુકસાન ખમવાતુ' પસદ કયું” આવી રીતે આ &હાડેલી 

ટીકીરો પાછી આપનાં પાંચ ટકા નુકસાની ભરની પડે છે. આગળ જણાવ્યાં 

પમાણે યુરોપના પવાસમાં આગળવી ટીકીટ કહાડવી સે!ઈસ્કર નથી એવો 
મતે અતારે પ્રયક્ષ અનુભવ થયે. 



ભ્રાગ ૬ ઠો. 

ટ્ટાજી- 
બ્રિથીઝી. 

તા ?૩-૮-:૩ નનીવાર 

અમરે ઉત્તરમાં “તા હોવાથી ગરની એછી લાગવા નાડી. નવ માછે 
નિડીઝી બદરે પડોચવાતુ હો તાથી અમે તયા ન 

બ્િડીઝી બદર પવારે મામાન બાની તૈયાર કર્ચ ડેમ્ચેર્સટ સાથે 
ગખવારનું તોઇગ્કમ ન હોવાથી અમે તે સમરી 

કમ્પતીના સ્ટોરમાં રાખવા પરેસરનતે જ્ણા૦ ડું તો! તેતે તે ખાર ખે!થતે આપવા ક્યુ 
પણુ તેણે તે મદલ કઈ પાવતી આપી નહિ પણુ બીશ્તિ કઇ ઉપાય ન હોવાથી અને 
તેના કબન્નમાં સોપી દીધી સાજે સાત વાગે બિડીઝી બ દરે «૮ઈ સ્મીમર ઉન્ની રહી 
ગમહીનિ દેખાવ અમને તદનજ તવોજ લાગ્યો અડીના મજીર ગોતે, ગાડીનાના, 
ગોગ, પોલિસ ગોગ, ભિકુકો ગોરા અતે ખધા ગોગજ લોમા જેઇ અમને લાગ્યુ કે 
હતે યુમપમાં આગ્યા બે!? ઉપર પોલિસ નધિકાગીએ “આવી તપામ કર્યા બાદ 
અમને ઉતરવાની પરવાનગી મળી ધ્ટિલીઅન લોકે! બહુ લુન્ચા રહૈ છે એવુ 
સાભન્યુ હોવાથી અમારો સામાન પ્રટલીઅન મજુરોાતે ન સોપતા કુક કમ્પતીના 
ઇઈટરપેટર મારપ્તુ તીચે ઉતારવાની ગોઠેવગુ કરી અમારી પાસે તૃમાક વિગેરે કઇ 
“કાતી માલ્ર છે ફરેકેમ તેતી તૃપામ થઈ રલા પઝી એમ ભાડાની ગાડી કરી 
યિડીઝી સ્ટેશને ગયા 

ઈટરપેટર સાયે હોવાડી -તમતે કઈ -મડચણુ આવી નહિ. ઝ્ટેશનપર 
પિતાનીએ એપ મ તરને ઓપ આ 1 એટને બીન 

ચયિડીઝી રરાન. અતેક મજુરો બીડી માગવા લાગ્યા નહીં તમાકુ 
પર્ જકાત હોવાથી આડીઓ ધડી મોતી ગને ઝે 

એટલે આ તેક ખીડી લેત્રા ખડુ આતુર હતા આ નજારો અ ગ્ેજીબીલકલ સમજના 
નથી તે નનેઇ અમને બહુ નનાઈ લાગી કમક્રે તેએનોા અગે 7 લોકા સાયે રોજ 
સગધ થયા ટવા આ તોષ ગાવ આ ભાડાના અજપ્યા હનર તરસ લાગવાથી 



ફન્ને નેપલ્સ. [ પછ 

સ્ટેશ્નન ઉપર એક દુકાને અમે ઇંટર્પેટર સાથે ગયા પણુ આ ડ્કાતે પાણી નયી પણુ 

સોડાવાટર મળશે એમ જણાવ્યુ પણુ અમે પાણીનો આમહ કમો એટલે એણે 

પીતરલ વોટર એટલે ઝશનું' પાણી આપના કથં. આ પાણી સાર્ 6શે ધારી અમે 

પીધુ' તો. તે સોડાવાટર જેવું જણાયુ. પણુ આ પીધાથી અમારી તરસ મટી નહિ 

એટલે પાણી આપવા પ્રી આગ્રહથી કહ્યુ તમારે તેણે છેવટે ના પ્લિજે સાદુ 

પાણી ( એકવા પ્યુરા ) આપ્યું, આ પ્રમાણે યુરોપની મુમાપ્રીની સર્વાતમાંજ 

પાણી મળવાની અડથણુ નઇ અમને બહુ ચિ'તા થઈ રાત્રે ૧૬ વાગે અમે 

ત્રેપલ્સ જવા ઉપડી ગમા. 

તા. ૨૪-૮-૧૩ રવિવાર 

“તેપલ્સ* 

અપે સેકન્ડુ કહ્યાસની ટીકીટ કડાડી હત્ પષ્યુ જેવી સમવડ આપણે «માં સેકન્ડ 
કલાસમાં સુખની હોય છે તેનીઆ ગાડીમાંનહોતી- 

ભ્િડીંગીથી નેપલ્સ, અહીં તો. પહેલા વર્ગતી ટીકીટ ક્હાઠીએ તોપષ્ય 
તે ઉપર સ્લીપીંમકારમાં સુવાની જુદી(ી આપવાથી 

સુવાની ગે્ધ થાય છે- એટલે અમારે આખી રાત ન્વગતાંજ કહાડવી પડી. સવારે 
પાંચ વાગે અમે સેહેજ નગ્રત થઇ આસપાસ જેવા માંડ્યુ તો બન્ને આળ 
એવરેમાં ફપાગતુ' વાત્રેતર હોષ એવુ' જષાવ્યું. પણુ દહાડો થતાં ખબર પડી કે 
મા છેડ કપાસનાં તહેતાં પણુ કાળી દરાખના હોવાતુ' જણાવ્યુ. બળદને ખદલે 
ખેતીમાં અહીં ઘોડા વપરાતા હત્. ખેતરમાં ગોરી સ્રીઓ કામ કરતી હતી તેમશે 
માધે રોપી ત પહેરતાં એક ચોખડે। રૂમાલ બાધ્ચો હતો. સવારે ૮ વાગે ગાડી 
ડુસ૫ર મ્હડવા મોંડી અતે ર્છી દરાખના મોઢા વેલા તથા નીચે મકાઇનો પાક 
રખાતો હતે. અમે અગ્યાર વાગે નેપશ્સ પહોંચતાં સૂધી બન્ને ખાજીએ દરાખતા 

માંડવાખોનો દેખાવ ધણેજ સરસ લાગતો હતા 

સ્ટેશાનપ૨ ઉતરી કુક કમ્પનીના ઇંડરપેટરની તપાસ કરી પણુ તે કઇ 
સૃખાધો નહિ એટ્લે અમે મજુર પાસે સામાન 
સ્ટેલાત ખહાર કડાવ્યે।. ખ્િડીઝીથી પેલા મોદા- 
નરી અમારી સાયેજ હતા. સ્ટેરાનપર આવત્રાં 
અમતે પાસેની પોલિસ ચે[ફીપર લઇ ગયા- અક” 
પાલિમ અધિકારી અગ્નેજી ન્ણુતે નહિ હોવાધી 

ચાલિસ ચોકીપર ભાષા 
નહિ સમજવાથી પડેલી 
અડચમ્ય્, 
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અમારી પાસેથી શું માહિતિ માંગે છે તે અમે સમજી શકયા નહિ. અઢી આં માંજ 
ગડ્માં અમારે દો8 કલાક નીકળી ગયે. પણુ કઈ છુટકો થયો નહિં. સવારે કઇ 
ખાંપેતુ' નહોતુ, એટ્લે ભુખ પણુ ખુબ લાગી હતી અતે ડમારે છુટકે] યરો તેની 
ચિ'તતા કરતા હતા. એટલામાં પેલા અમેરિકત મીશતીરીએ ગજવામાંથી ક'છક 
કાગળ કાઢવા માંડપેો. તે વખતે આચિત્તો તેના ગ7વામાથી ખાઢ ઉપર થએવી 
પોલિમ વપામનો દાખલો તીકળી આગ્યેો. આ દાખલો પાસે ઉભેલા પોલિસ 

સિપાઇએ દીકો અતે તે કાગળ લઇ પોલિસ અધિકારીને આપ્યો. અત્યાર સુધી 
ખા દાખલા માટેજ તે અધિકારી અમને પુછતા હતો. એવુ તેતા મૉંઢાતા હાસ્ય 

ઉપરથી જણાયુ અમે પણુ તરતન્ટ અમારી પાસેના દાખલ્લા રજુ કર્યા એટલે 
છુટકારે થયે]. હોટલતા એક દલાલ સાપે નજીકતા હીૌટલમાં અમે ગયા. અમે પારકા 

રેશના અણુવાકેદ્ગાર છીએ એડું નતેઇ મજુરો અમારી પાસે ખમણી મજરી 
માંગવા લાગ્યા. પષ્ધુ પેલા મીરાનરીએ તેમતે ધમકાવી કાઢપા અતે વ્યાજબી 
મજુરી આપી વિદાય કર્યા, આ ફોટલમાં જમવાની કઇ સેઇ ન હોવાયી ' પાસેના 
ઉપહારઝહમાં ગમા. અહીં ભાષા ન સમજવા હોવાથી ખાવાના પદાર્થ નેઇએ, 
તેવાં મળ્યાં નહિ- અને બમણી કિ'મત આપવી પડી 

આજે રવિવાર હોવાથી ખધી દુકાનો બધ દતી, તાપણું સાંજતા વખતે 
ગામરષ્રો ભાડાની ગાડીઆ કરી ચહેર્ ન્તેવાઃ 

શ્હેરતા દેખાવ. ીકબ્યા, આ શહેર્ સમુદ્ર કાંકે હોઇ ટેકરીઓપર 
આવેધું છે. તેથી રસ્તા ધણાજ ઉંચા હતા. 

ઝટલેક ઠેકાશુ તો એટલો બધો ઢોળાવ આવે કે ગાડીતે ઉતરવા ધોડાતો! પગ 
લપસી પદરો કે સું ? એવી બીક લાગે આ રફહેરતી ખધી સકો પ્રસબપી 
*ત્ડેલી હતી. દુકાતો તથા ધરો લેોની સ્થિતિ સારી સપત્તિવાળી હોવાનુ” 
ખવાવતા હતા. ઇટાલીતા શહેરામાં આ શહેરનો દેખાવ સૌથી સરસ હેોવાતું 

પ્રસિદ્ધ છે. સાંજે ફ્રી માબ્યા પછી ખપોરના અતુભતપરથી ઉડછારપહમાં 

જવાનું' માડી વાળ્યુ. અતે અમારી પાસે પેડુ ઘણુ" ખાવું હતું, તે તથા 
અન્તરમાંથી આશેલા મકાપરોડા શેકી ખાધા. પવાસમાં આવી રીતે ત્રાસ 
પડે. નયી અમે ડુકકમ્પની મારણ ગ્રવામ કરવાતે વિચાર કર્યો. 



ષ% કે. 1 નેપક્સ, [ પછ 

તા. ૨૫-૮-૧૩ સોમવાર 

“ તેપલ્સ# ' 

સવારે અમે કુક કમ્પની તરક અગ્રેછ નથુનારો ગાધડૅ મેળવવા તથા 
નેપલ્સથી રોમ સુધીની ટીકીટો કઢાવવા માંટે 

અગેજી ન્તષુનાર ગાઈડૅ જવા નીકળ્યા. અહીં વીજળીની ટ્રામપર્ ટ્રામ 

મી. એડવા. કયાં જવાની છે તે બતાવનાર્સા પાટીઓં ન લગાન 
ડતાં માત નબરજ લખેલા હોય છે, કેક કમ્પતી 

રદ જતાર્ ન'બરની ટ્રામતી રાહ જતાં અમે રસ્તા ઉપર ઉમા હતા. એટલામાં 
અમારી હે[ટેલતા દલાલે એડવડે તામના એક સરકારી પરવાનાવાળા ગાઇડ સાથે 
અપણ ખાઇખાખુ કરી અપપી. આજે અમારે પાપી રહેર જેવા જવાને! વિચાર 
હોવાથી આ ગાળડતે આજતેઃ દહાડો સાથે રખવાતે વિચાર કરી અખે કુક 
કમ્પતીમાં ગયા. 

કાલે સવારે પોભિસ ચે!ફીપરયી અમે તીકન્યા તમારે ગન અગીઆર 
, વાગતાં લગીમાં પોલિસ ઔષ્દીસમાં જઈ ઠાજરી 

મ્યુતીસીપાલ ગપ્રીસમાં આપવા માટે અમતે તાકીદ આપી દતી અતે ન 
હાજરી. જાઝએ તો દરેક માયુસને ૪૦ કાંક દ'$ કરવામાં 

આવશે એવુ' અમને કહેવામાં આવ્યુ હતુ. માહિ- 
સગાર ગાપ્રડે મળીઃ જવાથી અમે તેતે લઈ પોલિસ ઓક્સિમાં ગયા. એક 
૪મારતના મે।!થા મજે જઈ તપાસ કરીતે જષાવ્યુ' કે હાજરી માટે તો મ્યુનીસી- 

પાલ અાદીસરમા જતુ પડે છે. તેઘી અમે તાં ગયા. અગીઆર નહિ વણ્યાને 
લીધે આષ્તિસ બધ હતી એટવે અસે કક કમ્પતીમાં જઈ રેલ્વે ટીકીટો ખરીદી અને 
આ નવા ગાહડેતો એક ખે દિતસ અનુભવ લઈ પછી કેક કમ્પની મારધૂતુ પ્રવાસ 
કરવાની વ્યવસ્થા કરવાનુ” ઠરાવ્યુ- અને પછી ત્યાથી પાછા મ્યુનીસીપાલ એંદી- 

સમાં આવ્યા. સવારે ક- ખાધેલુ નહિ હોવાથી અમતે આ વખતે ગાર માળ 
ચહ ઉપર અવાતેપ છટે ગા એપીસરે અખાર્સવ્માઉ, કૂખ, આવવાનેપ 
રુતુવગેરે લખો લીધુ પછી તેણું મારી પત્નોએ કપાળમાં કકુતા ચાંદને કર્યો 
તે ખદલ બહુજ ચોકશી કરી. અને ત્યાર પછી અમારો છુટક યયે! અમારી 

પાસેના બો ઉપરના દાખલાની તારીષખ વાચવાતી કઈ ભુલ થવાથી અમારે 
પાંચ દિવિસતે ખદલ ત્રણુ ₹8ડાજ હા?૪રી માટે જતુ પડયુ 



૬૦] યુરાપતે! ધવાસ, [ ભાગ 
- -.-/“ --------------- 

બપોરના બે વાગે પાપી રાહેર ન્નેવા «વાતું' હતુ” પણુ તે દરમ્યાન વખત 
મળવાથી અમે અડીતનું' 2 ગૃયા. 

મ્યુરીઓ તેશનલ. દરેક માણસ દા પપ રી 
# “ આપવી પડી. મ્યુઝીઅમમાં દટાઈ ગએલા 

પપી અને હરડયુલીયમ વગેરે કેકાણેથી' એદી કાટેલા આરસપાણુના અને કૉંસાના 

ભતેક પુતળાએ। મુકેલાં છે. બધા નગ્તાવસ્થામાં છે અતે તેતી ' કારીગરી ધણીજ 

ભેવા લાયક છે. આ. શિવાય રામન, સામ્રાજ્યના વખતુના વાસણો દીવાઓ 

તાજવાં નાણાં, જુદ્દ જુદા ₹ગતા પથ્થરના કડકાએ ખેસાડી કાઢેલી છબીઓનાં 

મોઝાધક નમુનાઓ વિગેરે અતેક પ્રાચીન ચીન્તે અહી એકઠી કરી રાખી છે. 

આ સ'ગહરમાત બહુજ ઉતમ અતે ખાસ જેવા લાયક છે. જ 

'તાંથી નીકળા એક દુટટાનરમાં અમેં ખાવા ગયા આ વખતે ગાઈડ ન્ડ 
હોવાથી ખાવાતુ* સાર્ મળ્યુ'- ખે વાગે ગાડીમાં બેસી અમે અડી વાગે પેદપી શહેરમાં 
આવી પણેંચ્યા. રસ્તામાં વીસુવીયરાના જવાળાઝુબીમાંથી નીકળતો ધુમાડો 

અમતે બતાવવામાં આવ્યો. મ્યુઝીઅમાં-સ્ટેશનપર વગેરે ન્નહેર ટેકાણે “ અહી” 

ચુકવુ' નહિ ” એવી તોટીસ લગાર્ડેવી હતી તે ઉપરથી આ લોકોથાં યુ'કવાતી 
ખડું આદવ હોય એમ લાગ્યું. સ્ટેરનથી ગામ નજીક છે અને તેમાં પ્રવેશ 

કરવા માટે દર માથા અઢી લીરા રી આપવી પડી આસ પાસના પદેશ કરતાં આ. 

ગણર્ કઇક ખાડામાં નીચાયુમાં આવ્યુ હાય એમ જણાયું, ઈ. મ. ૭૯૪ માં વીસુ- 

વીયસ જવાળામુખીમાંથી એક મોટા સ્કોટ થઇ લ્હાવા નામતે! રસ ચારે પેર 

કેલાઈ ગયો તેમાં આ શહેર દટાઈ ગયુ' હતુ” ત્યાર પછી પ'દરસો સોળસેો! વર્ષ 

સુધી આ શહેરના અસ્તીત્ સબધી કેોધ્ને કઈ ખબર નહેતી. યોડા વર્ષ પર 

ખોદતાં ખાદતાં અહીંથી કેટલાક બાવલા વનેરે જડી આવ્યાથી અહીં વિશેષ 

ચોકમી કરવાથી આખું ડ્રાહેરતું શહેર દટાઇ ગયેલુ' માૂમ પડી આવ્યુ. અતે આ. 

ખાદાણુકામ કરવામાં કરોડે ર્પૈયાઓતોા ખર્ચ થયો! છેઃ આ રાહેરની બાંધણી 

છીલ્સેઅધી હેઈ સસ્તા સકર્ડ પણુ પ્રબળ જડેડ છે. કેટલેક ડેકાણું રહપર્ 

કડીઓ કરી તેમાં નળનુ” પાજી છોટી લોકોની પાખી પીવાની સગ4ટ કરેવી છે. 
ધરના છાપરા તુટી ગએલાં હોવાથી ઝેટલેક ટેદાળણું નપ કર્યા છે. 



જક. તેપલ્સ- [5૧ 

તુ. ૨૬-૮-૧૩ મગળવાર * 

“ તેપલ્સ ' 

વીસુવીમસ જ્વાળામુખી પર્વ તુ જ્નેવા જતાં ખર્ચ વધારે થઇ બપોરે 
સખ્ત તાપ વેદી માત્ર તેતા ત્સ્તીર્ણું મુખમાંયા 

સલ્તારા જ્વાળામુખીન નીકળતાં ધુમાડો જઈ પાછા ડેરવુ' પડે છે 
અતે લાવારસ નવા માટે સલ્તારા નામનો 

«ાળામુખી નેવાથી તે સબધી સારી કલ્પના આવે છે એનુ' ગાધ્ડે જણાવ્યું 
એટલે અમે તે જેવા જવાતે। વિચાર રાખ્યો. આ બદલ ગાઇડતે દર માણુસ દીઠ 
દસ ઘીરા ફ્રી આપવાનુ' ઠરાબ્યુ” અને આ [માં અમારે ₹મવાનો તથા ગાડીભાડાતો 

તમામ ખર્ચ ટરવાની બોલી કરી હતી. હર્યા પ્રમાણે ગા વાગે અમારો ગાઇડ 

આવી પહેંચ્યો તેની સાથે તેપદસતેો જાનો કીલ્શે, તેમાં રાજકીય કેદીએનતે ચુમ 
રીતે નાશ કરવાતી ભય'કર અધારી કોટડી, રોયલચેયલ વગેરે ન્નેઇ અમે મ્યુની- 
સીપાલ ઔષ્ધિસમાં હાજરી આપવા ગયા. અને પછી *્ટેશનપર એક ડૂકાનપર 
ગાઇડે અમારે માટે ભાત અને ખે તણુ શાક કરાવ્યાં હતાં, તે ખાઇ ન્વાળામુખી 
નવા જવા માટે ગાડીમાં બેડા અડધા કલાકે પોઝુઓલી ગામના સ્ટેશને આવી 
પ્રાંચ્યા. અહીંથી એક 'નેલપર જ્વાળપસુખી હેપ્વાથો અમે સૌ ગાડીમાં બેસી વાં 
ગયા. આં પવત તછક કદાચ જ્વાળામુખીતે! સ્કોટ થવાતે સ'ભવ હેય તો 

આસપાસના ગામતે ખખર કરવા માટે એક આઓબઝરવેટરી એટલે વેધશાળા રાખી 
છે ઘોડો ડગર ઉપર ચ્હડી નીચે એક મોટા બે માષ્લના ઘેરાવાતા મેદાનમાં 
આવ્યા ત અહીં હનનરા ન્હાના ન્હાના ખાડા હોઈ તેમાંથી ગધકનો ધુમાડા 
નીકળતો હતો. નારીનપસ્ની માડીમાં ગંધકનો મેળ હોવાથી, પીળી દેખાતી હતી. 
આ મેદાનની વગ્ચોવચ એક દસ પીટ લાભો પહોળે! ખાડે હતો ત્યાં અમતે અમારા 
ગાઈડ લઈ ગમે, પાંચ છ જ્રીટ નીચે આ ખાડામાં જ્વાળા રસ ઉકળતો. હતે. 
અમારા ગાઇડે આ મેદાનની પાંચ છ જગ્યાએ પત્થર ટોકી બતાવ્યું તો અ'દર 

. જ'યા પોલી હોય એમ બેર અવાજ થતેઃ જણાયો. ગાઇડે એક કાકડ] સળગાવી 

દૃહાવા ૧સ ઉકળતો હતે. તે ખાડામાં તે ધર્યો તો પાસેના ખાડાઓમાંથી એકદમ 
ધુમાડે નીકળવા માંડયો. આવા ભયકર અખ્તર ત કરવા માટે અમે ગાણડતે સમ- 
“વ્યો, પછી એક ખાઠામાંથી ગ ધક્તી માટી નમુના તઈીદે લઇ આગળ ગયા ત્યાં 
નારા બાદશાહે કરેલુ' બાપ્યસ્નાતગૃહ જેવા મયાં અશી' ફર ખોદા અદર 
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૨૩રડીઓ બનાવી છે. તા બેસવાથી અનાયાસેજ ગધકના વુમ.ડાથી પરસેવો છુટે 
છ્ઠે. આવી રીતે ધુમાડે। લેવાથી.પાચનશક્તિ વધી કેટલાક રોગ નાણુદ યામ છે એવુ” 

માનવુ' છે. આવી.અદશુતુ સૃદિ ચમત્કાર નેવાની તક થ્રી સયાજરાવ મહારાજની 
કૃપાથી મળે માટે મનમાં તેમતો ધન્યવાદ માતી અમે. સૌ પાછા ફર્યા, અતે રેલરેમાં 
ખેસી નેપલ્સ આવ્યા. 

: મથી સ્ટેશન પાસેથી ડેબીલ ટ્રામમાં બેસી એક ડુગરપર અખતે અમારે 
ગાઇડ લઈ ગયોર આ ડુંગરમાં ખુગદં ચોકરી 

પેબીલ ટ્રામ- લોઢાના તારના દોરડાં* જડે ટ્રામ ઉપર મત્રયી 
ખેચવામાં આવે છે. રસ્તાનો ચ્ઠડાવ ખડ હોવાથી. 

બેસવા માટે ત્રાંસી ખેઠકો બતાડી! હતી. અહીં શ્ઠડવા ઉતરવાતા પ્કેટયાર્મ, 
પગધીઆ જેવા કરેલા છે. આવી ટ્રામ અમે આજેજ જેઈ. ટેકરી ઉપર જઈ અમે 
એક ઉપહાર ગૃહમાં ગગા અહીયી નેપલ્સ સહેરતા દેખાવ બડુજ સારે દેખાય છે. 

ભહીરઆઓં ભીખારી ઔ પુરૂષો ચ્યાવી વાઘ વગાંડી /પૈસા. માંગવાનો રીનાજ બહુ૦# 
જષ્યાષ છે. અદી'ધી પાછા પ્રી અમે દોટલમાં.ગધા. 

આછે રાત્રે રોમ જવાને વિચાર હોવાથી આજના દિવસનું ભાડુ આપવુ” 
નહિ પડૅ એવુ ગાઇડે કલુ* હતુ' એટલે અમે 

ગાડ સાવે કરેલો કશાવ- સવારેજ અમારા સામાન બાંધી હોટલના મેનેજરતે 
ક કબજે કરી આપ્યો હતો. બપોરના ખાર વાગ્યા 

પછીને ઓરડી કબન્નમાં રાખવામાં આવે તો બીન્ન બપોરના બાર વાગતાં સુધીતુ” 
ભાડુ ચ્હુડાવવાર્મા આવે છે. સાંજે પાછા આવ્યા પધ્કી રાત્રે ગાડી ઉપડવાતે ધણો 
વંખત હેવતાથી અમારા ગાધ્ડે અમને બે ત્રયુ કલાક માટે બેસવાની ઓરડી બાડેૅ 
ટરી આપી. યુરોપના પવામાં ભિન્ન ભિત્ત ભાષાઓ આવડતી નહિ હોવાથી તેમજ 
દરેક ઠેકાગે નવો ગાઈડે સોધી કહ્ધાડી ફરવુ” પડરો તૅતા કરતાં “ને એકન્ટ ગાઇડ 
સાયે હોય તો. બહુજ સારૂ' એવું ધારી અમે એડવડ:ને મારી સાધે આવવા 

મરજી છે કે કેમ એમ પુખ્યુ. અતે આવવાને હોય તો શુ પગાર લેરો વગેરે પુટ 
કરી. ખે ત્રણુ દીવસના અનુભવપરથી તે માણુસ મહેનતુ અતે પ્રમાણિક જષ્ડાયો 
તે એ તે સાથે આવેતો રીક પડે એકે હતું. તેરે રના પગાર કરવા પારી 
સુસાદ્રીનું ઉચક કશ્રાટ રાખવા મરછ બતાવી અગ્રે માણસ દીઠ ર૦ કાક એટલે 

ખ* રપિયા વડાનું જખાત્યે. આના ગમાં «મતા ખાયતે, વીડાગાડીનો, 
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પવેશ ડતો, સ્ટેચનપરતી મજુરીના હોટેલના તોકરતે આપવાની ખક્ષીસતો 

તમન તેને પોતાને ખાવાનો પીવાતો અને રેલ્વે ભાદાતો સમાવેચ યઇ 
જતો હતો. મુક કમ્પની માર્જતુ પવાસ કરવામા માણુસ દીઠે એછામાં એ]છા 
પ॥ શિલિગ એટલે પ રૂ, ૧૦ આતા આવે એ શિવાય દરેક ઠેકાણે ગાઇડેની ફરો 
વગેરે જુદ્દો ખર્ચઃ આપવે। પડે. એટલે તે રીતે એ લગભગ ૧૨ રૂપિયા ખર્ચ થવા 
સ'ભવ હતો અને વળી દરરોજ સાથે જણીતા માણુસ મળે નહિ એટલે આ ગાઈડતી 
શરતુ કબુલ કરી અમે તેતેન/ સાથે રાખવાનુ” નકી કર્ય, ખાજ રાત્રે અમારે આગળ 
જવાતુ' હે।વાથી તેને સામાત લઈ આવવા કહ્યું. રાત્રે દસ વાડી સ્ટેશતપર ગયા. 

સ્ટેશનપર વેટી'ગરૂમ મોદી અતે ભપકાબધ હતી- આ દેસમાં મજુર લોકો કંઈપિણુ 

સામાત માયે ચ્હડાવતા નથી. પણુ પેટી વગેરેને ચામડાના પદ્દા ગ્હડાવી ખને 
ભરવી લે છે અતે ખહુ સામાન હેય તો હાય ગાડીમાં સુકે છે. ₹ટાલીતા ધણાખરા 
સ્ટેશને પ્લાટષ્રોમે કરેલા નહિ હોવાથી ગ્કુડવયા ઉતરવાની ખહું અડચણ પડે છે. 
વળો રેલ્વેમો માત્ર ગ્કષેડરટન ખેગ જેવો તાતે! સામાન સાથે રાખવા દે છે. ખીજ 
કઝ વિશેષ રાખી શ્રકાતુ' નથી. રાતે અગ્યાર વાગે બરાબર અમારી ગાડી રોમ 
જવા ઉપડી. 

તા. રહ-૮-૧3 આુધતાર 

“રાસ” 

સવારે અમારી ગાડી ડૂંગરપર ચડતી “ન્ણાઈટ આજુખાજાને પ્રદેશ 
લીલી કરીઆળીથી ધણાજ સુદર જણાતો હતે. 

જૂમ શહેર ખીજ પમાન્યું- ૭ વાગે રોમ પહોંચ્યા, અમને સ્ટેશનપ્ર 
અઘ રાજાતુ સ્મારક, ખેસાડી ગાઈડ એક સાર્” હોટલ તપાસી આવ્યે. 

આ હીટલમાં માળ ઉપર જવા માટે “ લીજ્ટ' 

હતું અતે રોમ રાહેર'જુના વખતયી સૂપ્રસિહ છે અતે પ્રિ સ- ૧૮૭૦ માં દટાલી 
દેશ પાછે! સ્તવશ્ર થયા પછી “આ શહેર રાજધાની તરીકે મુકરર કરેલુ' છે. 
શહેરના રસ્તા જૂરસભધી હોઈ રાહેરમાં પ્રમારત ભવ્ય અતે સુર છે. હૌટલર્મા 
આવ્યા પછી તુરતન અમે સે'હપીટરતુ મહાન્ મ'દીર જેવા ગયા, રસ્તામાં એક 

વિશ્વા ચોકમાં બીજ વ્ડીકટર ધમાન્યુઅલ રાજનું સતેરી ટોળ સ્ડડાવેલુ' ઘોડેસવાર 
એક સુદર પ્રુતળુ' ઉભુ' કર્યું છે તે ન્નેયું- આ પુતળાની પાછળની બાજુએ એક 
આર્સપાણુના ઉંચા આગ્લાપર એક સુદર આરસપાણુનુ મદીર ડરેલુ' છે તે 
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ખરેખર પ્રેક્ષણીય ઝે. આ પૃતૃણુ અતે નદિશ્ની ઉત્તમ કારીગરી ઈટાવીતે કાજે 

એવી છે. આ સ્મારટતી પાઠની દોટ કરોડ ર્પૈઆ ખરચ કરી ધટિલીએ ગુમાવવી 
સ્4તત્રતા પાછી મેળવ્યા ખધ્લ આ ન*્વીરતુ' નામ અમર કર્યું છે આ ગન્નને 

લોકો “ ફાધર એક્ કટિલી ” પ્ટોલીના પીતા તરીખે ઓળખે છે અતે તેતા 
સ્મારક પુતળા ગામે ગામ €ભા કર્યા છે 

અહીથી નીકળી અમે સે'ટપીટરના મ દીર આગળના ભવ્ય ચે।ફમાં આવ્યા- 
અડી બે મો. કુવારા હમેશ ઉડતા શાખત્રામાં 

સે'ટપીટરતુ' મંદીર. આવે છે. આ મદિત્ની શોભામા' ઉમેરો કરવા બે 
અર્ધગાળ આચ્જાદિતુ રસ્તા કરેલા છે. આ *સરાની 

ખન્ને ખાજઞીએ અનેક પ્રચડ ચાબલાએ ગોઠડી તે પરતી અમાશીપર દરેક 
યાંભલા દીઠ સાધુપુરૂષતા પ્રચ'ડ સુતળા ખેસાડેલ્રા છે. મદિરિમાં જવા માટે વીસ 
પચીસ પગથીઆ ચઢયા પછી એફ બવ્ય પોર્ચઃ ( આચ્છારીત -આગણ્' ) આવે છે- 
આમદીર તમામ ખ્રિસ્તી દેવાલયોમા” શ્રેષ્ટ છે, આ જેયા પશી બીજા બધાં મંદીરો 
તાતાં લાગે છે અતે કોઈ પસદ પડતું નધી. આ મદીરમાં ૧૮૦૦૦ ચોરસ વાર 
(લગભગ પોણાચાર એકર) જમીત અતરાઈ છે અતે તેતે! ધુમટ 

૧૩૮ ક્ીટતા વ્યાસના છે અતે એકદર મદીરતી ઉચાઈ ૪૩૪ પ્રીટ છે 

ભી'તૃમાં અને શૉંયતળીષે અતેક નનતના અસુલ્ય આરસપાડયુ જડેલા 

છે. અદર મોટ મોટી ઓધ્લિપેન્ટીંગતી છબીઓ છે એવું દરધી જણાય છે પણુ 

પાસે જઇને ન્નેતાં તે મોઝાઇક ( એટલે નાના પત્રના કડકા ગોઠવેલી છબીઓ ) 

તુ કામ માલુમ પડે છે. આ મંદિરમાં દેવ દુવના ખે પુતળા તો દરથી છેક ખાળક 

જેવાં લાગતા હતાં તે પાસે જઇને ન્નેયાં તો મોટા માણુમતા આકારતો જતણાયાં. 

અનેક પોપો ( ધર્મગુરૂઓ ) એ આ મદિર પાઠળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. 

આ મંદિરની બવ્યતા અતે સુંદરતાની ટક્પના ગમે તેટળુ' વર્ધુત કરીએ તોપષુ 

આવે નહિ માત નજરે ત્તેયા શિવાય ખ્યાલ આવે તેમ નથી- અર્હીયી ખાર 
વાગે પાછા 'રી સાંનટે પિપલ્સ સ્કેવરમાં ગેરીબાલ્ડીતુ” પુતળુ' અતે સાર્રનતીક 
બગીચો નેઇ આવ્યા 
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જ કો. રેમ. “૫ 

તા. ૨૮-૮-૫૩ ગુરૂવાર 

“રપ્સ*” 

કૂધ, માખણુ, મલાઇ વિમેરે વેચવાની દ્કાનને ઈટાલીમાં “ લોટેરીઆ * 
કહે છે. અમારો ગાઈડે અમને સવારના ખોકદાસ્ટ 

ગાષડે કરેલી અમારી જમ- માટે આવા લોટેરીઆમાં લઇ જતો. તેથી ત્યાં 
યાની બ્યવસ્યા. માલ સોંઘો મળી અમને પસદ પડે એવો ખોરાક 

સ્ળતો. બપોરે ત્યાં સાંજે દૂધ ભાત મલઈ ખે ત્રણુ 

શકો અતે વઢાણાના શણુગા એ પ્રમાણે રોજ ખાસ ગાઇડ તૈયાર કરાવતો 

શ્રાક હમેશાં માખણુમાં તળી તેમાં મીઠું મરચું” કઇ પણુ નાંખવામાં આવતું નહિ 

એટલે અમને તે સાવ મોળું લાગી ભાવે નહિ તોપણુ અહિયા જમવા ખાવાની 

સારી સગવડ મળી હતી. 

આજે પાપનો જ વ્હેટીકન પેલેસ ” નનેવા ગયા આ મહેલમાં અગીઆર 
હન્નર ઓરડાઓ છે એમ કહે છે. અઠીંઆ 

“ અ્હેટીકન પેલેસ. ” ઓઇલપેન્ટીગની ઇબીઓઆનેો સારે સહ છે. 
આ છબીઓ બસો વર્ષ પહેલાં ચિત્રેલી છવાં 

ઘણીજ કળા કૌશલ્યથી કાઢેલી જણાઇ. આમાંતા ઘણાખરા દેખાવ બાયબલની 

કથાને લગતા છે. અહીઆં વળી રામન સામ્રાજ્ય વખતુના હન્રો આરસપાહ- 
છૂતા પુતળાંઓનુ' એક મોર્ડું ધ્રેક્ષનીય સ'ત્રહસ્થાન છે. તે અમે નેયુ'* ખરા 

અસલ રોમન સુહળાઓનેો આજ સરક છે અને ખીનન બધા સ'હસ્થાનમાં 
જે રોમન પુતળા હોય છે. તે આના નસુના પ્લેસ્ટર ઓક્ પેરીસતા કરેલા હોય 
છે, વળી અહીં આ સળ ગ આરસપવાણુના પત્થરનતા હેજ બતાવેલા છે તે ખાસ 

નેવા લાયક 8 પોપતા મહેલના પાંચ સાત આરડાઓ જે ઉઘાડ હતા તે અમે 
નનેયા તો તેરમા રેપેસ્ટ્ટીન' કામ ( કપડામાં વણી કાઢેલી રગે ખે રમી છબીઓનુ* 
કામ ) ઘણુજ સુદર માલુમ પડ્યુ, અહીંઆ પોપની તેનાવમાં એક ખાસ 
પલટણુ રાખેલી છે. આ પલટણુના સીપાઇઓ માત્ર વિચોત્ર રગનો! પોષાક પહેરી 
2૩ ઠેકાશે પહેરો કરતા ન્નેવામાં આવે છે. ઇટાલીના રાશન જડે પાોપતે નનતુ' ત 

હોવાથી આ પલટનમાં પ્રટાલીગ્ત સિપાઇ ન રાખતાં સ્વીસ વગેરે બહારના 

સીપાઇએઓ છે. “મા પ્રેક્ષણીય મહેલ નનેતાં નનેતાં અપાર પડી ગઇ 
છટ 



યક] પુરપતે્! પવાસ [ મામ 

જમ્યા પછી અમે ટાયન્સ નામના બાધ્વાહે ઇ સ ૮૦ની સાલમાં બાવેલી 
ડઝોઝીયમ નામની ભબ્વ ઈમાન્ત જેવા ગયા 

દ્ષેઝીમમ અને બી” ગા ઇમાશ્ત ગ!ીએટર ( નથ જેવા પરલવાનો ) 
માતાન મમત માનતો ક» ગેગિઠ જેવા ડર પગગાતી લક્ટગો 

કરતા માગે બાધેલી હોઇ તેષ્પ પચાસ હનનર 
નેનાતર બેસી સકે એવી ગોઠરસું કરેની છે ન ઇમારત મોલ અણારતાં ગાધેલી 

છે અતે તેના રૈ ભાગ પડી ગોશ છે તોપણુ બાદી સહેવા બાગપરથી આખી 
પ્મારતની બત્યતાતી ખાતી ધાય છે ન મહાન અગડ જેઇ કોન્સ્ટન્ટાધ્ન 
બાદ્તાકના નિન્ટ્યતુ સ્મારક કરવા બાધવો મેણેો દતાને ( આર્ય ) નઇ 
પ્યાતેટાધ્ત રેકરી ઉપર સીઝર બાદશાહને પડી ગયેવો મહેલ જયે. પેત્યીઓન 
નોમતી જાતી પ્રનડ ઇમારત જેઈ પા.) ફેત્તા ટ્રેજન મારકસ -તે સોરેલિયસ 
આદહાહના જય સ્ત જો અતે ફોરમતી જગ્યા જોઇ ઘેર આવ્યા આ ધ્તિઠાસ 
પ્રેસિદ્સ્થગેણી એડ વખવની ન્વહેજ્લાલી અને હાલતી ખડેર સ્થિતી નઈ 
શર્જ્હરીતા “ સા ર્વા મરો થદાન્ઉ ગૃહતિ ” એ શ્લાકતી યાદ થઇ આવે છે 
અને આનશ્રગ જગતમા કોધ્ની પણુ મોઢાઇ ચીરમલ ટકતી તથી એ ગામતની 
ખાતી ચાય છે ગને કવિતે ડરેવા “ આળવ વને નતહ ” એડાજ રાખ્યોમાજ 
કાલને વદત કર્યુ 

કોતર કામ ત્યા ચિત્રકલામાજ પટાવી દૈવ પ્રખ્યાત છે ગેન્ધુજ નહી પણુ 
દ ચાયનવિઘામાં પણુ તે ખ૬જ પ્રવીણુ ગણાય છે. 

ચર્પર હાઉસ શત્રે જમ્યા પકી અમે એક આપેમ હાવ્સમા 
નાટક જેવા ગયા “મા હાઉસ એટવે તાટકચાના ૭ 

ત્રાળની હોઈ તેમા છ ટન્નર પેદ્ભેદ એરીવારે ખેસી રકે એરી ગોઠવણુ છે આવડું 
માઢ તાટકમ્રહ “ઈ હિ છુતાતતી નાગકતાળાને શુ તામ આપતુ તે ફ ઈ સમજુ 
પડે નહિ. યુરાપખડમા લેઈન નાટક જેગાના બહુ રોખીન હોવાધી નાટક કખ્પતીની, 
પેદાસ ધણી ચાય ઝે શને તેને લડ નાટક કમ્પતીએ આવા ભગ નાટકપૃહે ખધાવી 
રાકે છે અમે એક બોક્ષ ( બેસવાનું ખાતુ ) રીઝર્વ્ફ કર્યુ હતુ અડીયા ખુરશી ઓને 
શ્રખગલ «ડેનો હતો અતે દદર પર કીમતી ગવીચો પાથરી દીધો હતો વેડીવાર 
પછી ્ટેજપરતો મખમતતે! હોપ પડદે ઉપડયો કે તરતજ બધા દીવા હલવાઇ 
ગ્યા બને સ્ટે તીવાયના બ્રાગમાં અંધકાર થઈ રલો નાટકની સીતસીતેરી, 
નાટકોને અભિનતપ અતે ગાનારીએઓના મધુઃસ્વર્ ક્ાંભળી ગમતે બદ? આનદ 
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જ હૈ. ] રેોમ્ન (૩ 

થયો પણુ ધટાલીમન ભાષા સમન્નતી નહિ હોવાધી અતે યુરેપીયત ગાયનપહ્તી 
ખરેોબર ગમતી નહી હોવાથી અમતે વચ્ચે વચ્ચે ક'ટાળો આવી ગયે. ભ્હાર અધાર 
ડર્વાયા સ્ડેજપર્ની સીનસીનેરી, અને અભિનયને વધારે શોભા આવે છે એહ 
માનવુ' જણાયુ, સ્ટેજપર કોઈ અભીનય અગર ગાયન ધણુ ઉત્તમ અને પ્રેક્ષકોતે ઘણુ” 
પસદ પડે છે તો આ નાયક પાછો અદર જતી વખત ટાળીઓ પાડી તેને બહાર 
ખોલાવવામાં આવે છે અને તે નાયક પેક્ષકો તરક માથુ” નમાવી નમન કરી 
પાછે ચાલ્યો જય છે કોઈ કોઈ વખત ધ્રણા સારા નાયકતે બે ત્રણુ કે ચાર વાર 
ખબ્ઠાર ખોલાવવામાં આવે છે પણુ આપણા દેશ પ્રમાણે “વન્સમોર “તી છુમે। પાડી 
લાકડીઓ કૌફી સીટીઓ વમાડી રો!રબકોર કરી નાયકને કરી તેજ અભિનય 
અમર ગાયન પી કરવાતી રજ પાડવાનો રીવાજ નથી. વુરેપમાં સૌ પાતો 
ઔએઓજ હેય છે નાટક્તી ખરી મોસમ શિયાળાની હોવાથી આજે 
નાટકપૂહુર્માં બડુ ભીડ તણેતી- તાટક ચાલુ હોય વારે પેક્ષદા એવા શાન્ત રહે છે 
% નાટકતો દરેકે દરેક રાબ્દ બરોબર સભળાય છેઃ આપણી જેમ આએ ન્હાનાં 
રડતાં બાળકો નાટકશાળામાં લાવતા નથી એટલે શાંત્તી બહુ સારી સચવાય છે. 

તા।. ૨૪-૮-૧૩ શુકવાર 

'રોમ.* 

રામ શહેરની ખહાર એપીઅત રેડ ઉપર એક મ'દીર છે તે અમે નતેવા 
ગયા. અમલ ન્યારે સે ટપીટરને ધર્મ ફેલાવવા માટે 

સે'ટપીટર અતે પ્સુખીસ્તની કેદમાં નાંખ્યો હતો! યારે તે કેદ્ખાતામાંથી નાસી 
મુલાકાતતુ સ્માસ્ક, છુટી આ ઠેકાણું આવ્યે. ત્યારે દસુખીસ્તે તેને 

દર્શન આપ્યુ અને પાછા કેદપ્પાનામાં જવા અને 
પમ માર પ્રાણુ આપવા ઉપદેરા કરવી હતો આ મ'દીરમાં ઈમુષીસ્તની પાદકાઓ, 
ખેસાડી તે સુલાકાતતુ સ્મારક કયુ" છે- આ સ્થળ રોમન કૈ ધોલીક લોકો બહુ પવીત્ર 
સાતતા હોઈ અહી ખુ જાત્રાળુ આપે છે. 

અહીંથી નીકળી સે'ટપોલતુ' મ'દીર ન્નેવા જવાં સસ્તામાં ટયાટા કુમસ 
( નેયરામાંતી જુલજુલામણી ) નેવા ગયા અસલ 

કયાટા કૅમસ. જ્યારે ખીસ્તી લોકે!તો ધર્મ માટે અમાનુધિક છળ 
ફરવામાં આવતા “તો યારે તેએએએ આમાંથી 
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કટ્ડ ગ દ્ર દ ---- - 

નાશી કુટના માટે આડી અનેક ભુલસુલામણીએ સન તહેરતી આસપાસ ડરેલી 
છે એક ન્હાના મદીરન્! ગ્યા પછી ત્યાના ગાવાએ એક ઓઆરડીનું બારણું 4ધાડી 
અમને અદર લઈ ગયે! પછી -ગમારા દરેકના હાથમાં અકેટી મીણુમત્તી આપી તે 

સળગા]ી અને તે ખાવા અમતે લઈ ગને! ત્યા એક પછી એક અધારા ભોયરામા 
ગયા અહીંનો! રસ્તો સાવ સાકડા હતો અતે વગ્ચે વન્ચે ધમષ માટે મરેલા અતેક 
સાધુઓના હાડથ ગોઠંની રાખ્યા હતા તે અમને ખતાવ્યા આશરે પદરેક મીતીટ 

અ ભીનાશવાળી અધારી જગ્વોમાં અમે ફર્યા નદી એટલામાં તો પાઠા ક્યારે 
બ્હાર ની*ળીશુ એમ થવા લાગ્નું આવા «સતા ભુવભુલામણી જેવા કરેવા 
છેવાથી કેટલેક ઠેકાણે ખે ત્રણુ માલે લાબા રહે છે આ «સ્વાઓના હાલ ખીવડુલ 

ઉપયોગ થતા નહિ હોવાથી લાવ ના દુરસ્ત થઈ ગયેલા છે ડરૅને રસ્તે અમને બાવો 
પાઢા અમતે બ્ડાન લાવ્યો આ રસ્તાએ બનાવવામાં એક એવી પુગી છે કે -ગમેં 
પાઢા આવતા -ભતે એવો ભાસ થયે કૈ આપણે નીગેતા નીચે જઇએ છીએ પય 
છવટે બ્હાર ગવ્યા ત્યારૈન્ટ ન્ન ર્યું કે લોયર પુરૂ થયુ છે આના રસ્તામાં ધણી વાર 
લોકો ભુલા પડી નય છે એક વખત એક અગેજ મુમાકર ભુતો પડી ગયો તેતો 
પત્તોન્ટ નથી એવુ અમારા ગાઇડ ન્યારે અમને કહયું ત્યારે અને સુગ્ક્ષિતું પાછા 
આવ્યા તેથી અમને બડુ આનદ થયે 

ત્યાથી અમે “સે ટપોલ”તુ મંદીર નવા ગયા રુવામાં અતેક ન્નતાળુઓ પગે 
જતા હતા. તેમતી દરેકની કાતીપર્ એક ખી તો 

સેટપોલતુ મદીર લગાડે જેઈ અને તપાસ કરી તો આ લોકો રત 
રૃશના ખેડુતો હોઈ પગે ચાલી શનના કરવા 

આગ્યા છે એવુ નષ્યું અગ્યાર વાગ્રે અમે મદીગ્યા પહોંગ્યા અહીયા ૧૨૦ મોટા 
એક ગળગ મોટા -યારસપહાષુના થાંભલાઓ અતે કાચ ઉપર કાઢેલા સે ટપોલના 
ચિત્રા ધણા જના લાયક છે આજ સુધીના તમામ પેધાની છબીઓ મોઝાઇકે 
કામમાં કાઢેલી છે એક કબગ ઉપર લીલા રગતા આરમપટાણુ ભઈ અમતે ખહુ 
નવાઇ લાગી મદીર જેઈ સજા પછી તી વખ્તે સટપોલ અતે સે ટપીટરતુ 
જુન્સ વખતુનુ જમીનમાં દટાઇ ગવેનું ધર ખોદી કા યુ છે તે નનેયું 

બપોરે કૉન્સ્ટન્ટાઇત શાજનુ ભદિર જેઈ લેટેરાન મદિર ન્યુ ધર્મ 
દષ્ટિથી આ ત્રર્રિ સેટપીટરતા મદિરિ કરતાં પણ 

ઇસુખ્ીસ્તતા યાદ મ્પર્શથી વધારે પવિન છે ગાતી નજક ગેફ મદિમ્મિ ૨૮ 
પુનીત થયેલો દાદરા આરમપહાણુના પાધીઆ છે તે પ્પુમીમ્તના 

પાદમ્પર્શ્ઘી પવિત થયેલા મતાય છે ના 
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પગધીઓઆ એક રોમન ખાદશાહ જેર્સલમધી અર્ડીયા લઇ આવ્યો છે. અતે 

આ પગથીઆ પરે કેઇતે પગ સુકી -હડવા દેવામાં આવતું નથી- પણ્ શ્રદાળુ 

લોકો ઘુટણીએ ૫ડી આના ઉપર ગ્હડી નય છે. કેટલાકને આડી રીતે ચ્હડતા નનેઇ 
અમને તેમની ધમ શ્ર પાટે બદુજ આશ્રયે લાગ્યું રાત્ર અગ્યાર વાગ્યાતી ગાડીએ 

પતોરેન્સ જવાહુ' હોવાથી વચલો! વખતું ગાળવા અમે “ પોપીનો પલયકાળ ” 

( લાસ્ટડેઝ ઔક્ પીપી ) તું સિતેમેટોમાદ્ નાટક ન્નેવા ગયા. અમે «તે પોષી શહેર 
ન્તેઇ આવેલા હોવાથી અમતે ખછુ આતેદ થયે।. તયાંથી સ્ટેશનપરે જન જગીરેત્સ 
માટે જવા નીકન્યાં. 

તા. ૩૦-૮-૧૨ શનીવાર. 

ફલરેન્સન 

સવારે છ વાગે ન્નગ્યા તો હગરના સ્મણિમ દેખાવો દેખાતા હતા. આ 
ડુંગરપર ઉંચે બગલાએઓ ન્નેઇ તે ઠેકાણુ લોકે 

યૂલેરેન્સ શી રીતે જતા આવતા હરો તે અમતે નવાપ્ર 
લામી- ૧॥ વાગે જ્લોરેન્મમાં ઉતરી એક હારેલમાં 

સુકામ કરી ગામ ન્નેવા નીકળ્યા. રસ્તરમાં એક મંદિરે અતે ડડંપાનિલ નામતુ 
રાવર જેંઇ આરનેઃ૯ડ નદીનો ઝુલ ઓઆળગી એક દવા ખાવાની ટેકરી ઉપર ગયા. 
આ ટેકરી ઉપરથી રહેરતો દેખાવ ધરોજ મનોહર દેખાતો હતો. ક્લોરેન્સને 
ખગીયાનુ શહેર કહે છે તેની અહીં ખાત્રી થઇ અઠીથી યુરી નામની પીકચર 
ગેલેરી નનેઇ અહી આ ઓઇલ પેન્ટી નને! ધણોન# ખોરા અને સારે સગમઠ છે. 
જાના વખતની તસબીરે સાયે નવા નામાકિતુ ચિત્રકારાની પણુ છબીએ॥ 
અહીંઆ મુકેલી છે. સાંજે કમીના તામતે। બગીચે। છે ત્યૉ (રી આવ્યા. આ 
ખગીચોા એક જગલન્# હોઇ તેમાં હરવા રવાના સારા રસ્તાઓ કરેલા છે. આ 
બગીચાને “ તેચસ્લ ગાર્ડન ” એટલે કદરતી બાગ કહે છે. આ બગીચાના એક 
અણુમાં કોલ્હાપુરના શ્રી છત્રપતિ રાન્્યરામ મહારાજ તેમના પવાસ દરમ્યાન 
અહીં” ચુજરી જવાથી તેમની એક છની ખાધેલી છે. સાંજે ઉપહારગૃટમાં નામ્તો 
કરવા ગયા. અહીં સેકડો માણમા બરજ્થી થ$ કરેલુ દૃધ પીવા આવતા. 
માંજે ફ્રી આવ્યા પછી ચ્હા અગર મોડાગીટર લેમન જેવા પેય પદાર્વો પીધા કરતા 
ડૂધ પીવાનો “હીના રીવાન્ટ અમને બહુ પગ ૬ પડયે]. 
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નતા. ૩૧-૮-૬૩ રતીવાર- 

ફૂલીરેન્સ* 

આજે અર્છનું' જીતા અને નવા ચિત્રેણુ' સગડાલય શવ ચયા. રસ્વર્માં 
કેટલાક છોકરાઓ અમારી ગાદીપર ચટ્ટી અમે 

એન્શીયટ અતે મોડર્ય કના છીને એવુ ઇશારાથી પુછી અમે “ ઈડીયા 
પીકચર ગ્યેલેરી. ના છીયે એમ કહેતા «યારે તેઆ સલામ કરી 

નીચે ઉતરી જતા. આ જોઇ અમતે ખહુ ગમ્મત 
ચઈ અહીથી પછી “ મ્યુઝીઓ તેરાતલ ” નામતુ' જના *વખતના હત્મારેતુ 
સંમરસસ્થાન જેઈ પાછા ઘેર આવ્યા. અહીની ભાડાની ગાડીઓને તથા મેટર 
ગાડીઓને “ રેકસીમીટર ” લગાડેલુ” હોય છે. આ ય્રથી ગાડી કેટલા માઈલ 
સડી અને ભાડુ કેટલુ” થયું તેના આંકડા પાતાતી મેળે નીકળી આવે છે- એટલે 
ગાડીવાળા નડે ભાડું ડરાગવાની કટક્ટ રહેતી નથી- 

સાંજે ગાબાલી ગાર્ટ્ત નેવા ગયા ગયા બગીચા એક ખાતગી માણુસતી. 
ત્રાલકીનો હોઇ ઘણેદજ સુદર બનાવેલો, છે- આના 

ખાખે!લી ગાર્ડન. રસ્તાની બન્તે ભાજુએ વેલ લગાડી રસ્તા ઉપર 
માંડવા જેવી છામાં પકરી દીધી છે અહીઅદ 

ષસિદ્ધ ગણાતી ગેલીલીઆના વખતની “ એદબસરવેટરી “ વેધશાળા છે. અહીથી 
પાછા કરતી વખત એક મદિર ન્યુ અહીઆ અનેક ભાવિક લેકોએ ખાધા 
રાખી અનેક ચાંદીતી રકમો નજર; કરી છે. મંદિરમાં આખો દીષસ ને રાત 
અખડ દીવે! બાળવામાં આવે છે. આપણા ધર્મ જેવોજ આ રીવાજ ભઇ અનતે. 
બહુ તવાઈ લ્લાગી. 

તા. ૧-૪-૫૩ સોમવાર. 

કફૂલોરેન્સથી ન્હેનીસ. 

સાવાર્ સાતુ વાગે અમે વ્ડેનીસ જતા નીક્ત્યા- રસ્તામાં એપીનાધતે પર્વ- 
તના ધાટર્માં ગાડીને ખે પન્છિન લગાડવામાં 

જેવીજ “આવ્યા. આ ઘાટમાં ૪૬ મોગલ હોઇ તે ગહ 
પાસે પાસે આવેલાં છે એટલે એક બે!ગદામાધી 

ગાઢી નીકળો કે બીજુ” હ્યાગ્યુંજ છે ગાધી કરીતે વુમાડો બહુ ભરાઈ જઇ 
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* કો. 1 વ્ઉેનોપ. [ ૭૬* 

ઈ્ન્્ન્્ડન્ૂ્ૂ્ન્ન્નટ્ન્ૂન્સ્સન:3ૂં-:- --- “નર -- 

ખોગદાર્મા ખ'ાળાના ઘાટ જેવરી મઝા પડતી નથી. બપોરે ખે વાગે એક હંમે 

પુલ ઓળી અમારી ગાડી વ્હેનીસના સ્ટેશનપર્ આવી પહોંચી. સ્ટેરાતતી 
બહાર આવ્યા ત્યારે રસ્તાના બદક્ષે મોટ મોટી નહેર માલુમ પડી. અનં 
ભાડાની ગાડીઓતે બદલે હોડીઓ ઉભી હતી. આ રાહેર પાણીમાં વસેલુ” 
હોવાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે હેડીનોનટ ઉપયોગ કરવો પડે 
છે. સમુદ્રમાં ન્ઠાતા ન્હાના ૧૧૭ બેટો હોઇ આ બેટના સમુદ્રમાં રાહેર વમેલુ” છે 
પગે જવા માટે આ શહેૅરમાંના જલ મ ઉપર ૩૭૮ સુલ બાંધેલા છે. તોપષ્યુ 
શહેરનો ઘણાખરા વ્યવહાર જલ માગે થાય છે. અમે એક છેડી ભાડે કરી એક 
હાઢલમાં ગયા. 

સાંજે નજકમાંજ આવેતે! સે'ટમાર્ઈતો ચોક ન્નેવા ગયા. આ ચોક ૫૭૬ 
ફીટ લામા અતે ૨૭૦ પ્રીઢ પહેળેો છે. આતી 

સે'ટ્માર્ક સ્કેવર ચારે ખાંજુએ જુના વખતના રજ્ધરોની ૪મા- 
રતો છે. આ બધો ચોક પ્રસબદી હોઇ એક 

ખાજાએ સે'ટપાર્કતુ” મ'દિરે છે. આનાં જેવો સુદર ચોક અમે અમારા આખા 
પવાસમાં કોઈપણુ કેંકાગ્ે નનેયો નહિ. આ ચોકમાં ઘણા ક્બુતરો માણુસતે હળી 
ગયેલા હોઈ હાથમાંથી મકાઈના દાણા ખાય છે અહીથી નીકળી સ્ટીમ લમાં 
મેસી ગ્રૌડ કેનાલમાં કરી આગ્યા. આ ગામમાં કેટલાક આ પુરષો ૧-૭ જ્રીટ 
ઉ'ચાઈતા અગે જેયા- 

તા।, ૨-૪-૧૩ મંગળવાર 

વ્હેનીસ* 

સવારે સે'ટમા્કનુ' મ'દિરિ જેવા ગયા. આ મંદીરમાં મોઝાઇક કામ ધણુજટ 
હૂતુ- તે મ'દીર નજીકના કેપેતાઈલિ નામના ૩૩ ર્ 

સેષ્માર્કનું મદિર અતે કીટ ઉંચા ટાવર પર ચડી અમે આખા વ્હેનીસ 
ડયુકલા પેલેસ, શહેરના દેખાવ ન્નેથો. પછી ડયુકલ પૅલેસ ન્તેવા 

ગયા. અ વાડામાં આધલિ પેઇન્ડીગા ઘણા ન્નેવા 
હ્ષાયક છે. અડી એક ૭ર ફીટ લાંબી અતે ૨૩ ષ્રીટ પહોળી એક મોટી સ્વર્ગના 

કાલ્પનીક છબી છે. આવડી મેઇટી ગરચડ છખી ન્ેઈ અમતે બહન વિસ્મય થયુ” 

વાડાતી એફ બાજુએ તુરગખાનુ નઈ સેટમાર્કતા ચોકમાં પાછા આવ્યાન 



દુકો ] મિલ્ષાત- [ ૭૩ 

પિઝાડેલ ડયુમે। કહે છે. આ ચોક આપા સહેરમાં મુખ્ય હોઇ અહીં આ પણુ વિકટર 

ઇમાન્યુઅલ રાનનતું ધોડાપરતુ' પુતૃળુ' ગોઠવેલુ' છે. ધોડા અતે સ્વારતી અર્છીતી 
આફૂંવે ધણીજ સદર છે. 

શ્રીમૂત મહારાજા સાહેબ સાથે સ. પેડસે હોવાથી તેમતે શ્રીમ'તતો સુકામ 
હાલ ફયાં છે તે સબધે કુક આષ્રીસ મારફત ખુલાસો 

હિ્ટરીકલ તેરાતલ મ્યુઝી- ડૉછાવ્યો હતો. અડી કુકતી ઓદ્રીસમાં 
ર. પેડસેના કાગળ મળ્યો, તેમાં શ્રીમ'તતી સવારી 
સ્વીટઝર્લેન્ડમ સેટ ગૌરિત્ઝ તામના ગામમાં હોઇ 

શ્રીમ૧ અમતે સાં આવવાનુ પ્રમાન કર્યું હતુઝ એટલે આવતી કાલે સવારની 
ગાડીએ સે'ટમોરીત્ઝ જવાનું ઠરાવી કેક કમ્પનીની ઓદ્દીસમાંથી રેલ્વે ટીઈીટા 'પરીદ 
કરી! અહીથી નીકળી અમે મિલાનના જુના કિલ્લામાં હિસ્ટરીકલ્ ન્યારાનલ મ્યુઝીઅમ 
નેવા ગયા. અહીંઆ ઇટાલી દેશ સ્વતુ' કરવામાં જે વીરપુરૂષાએ દેહત્યાગ ક્ષા 
હતો તેમતી છબીઓ, તેમતે! લશ્કરી પોષાક, તેમના હસ્તાક્ષર વિગેરે અતેક વક્તુ- 
આતો સમહ કર્યાં હતો- આ લઠાઇતા પણુ અનેક ચિત્રો કાઢી મુકેલા છે. આ 
જોઇ બહારનો બગીચા અતે તેમાં ઇ- સ. ૧૮૭૧ ની લકાઈ પછી ઇટાલીતે સ્વાવત્ર 
મળ્યું તયાં શાંતતાનુ' સાષ્રાન્ય ચર્ થયુ તેના સ્મારક માટે. બાંધેલી શાંતતાની કમાત 

(આર્ચ એપ પીમ ) જેઈ અતે પછી હૉટેલમાં પાછા ફર્યા. 



ખર] વુરષને! ધવાસ, [ ભાગ 

આ ચોકર્મા કાયતે સામાન વેચવાની અનેક ૬કાતો છે. આ દ્કાનદારે 
રી પવાસીએ(તે દ્કાનપર આવી સામાત જેવાનેદ 

“ેનીસનું' કાચકામ બદ૦7 આગ્રહ કરે છે, આ ચહેરતી કાચ પરતી 
નકસી જગ વસિડ્ટ છે. અને લાખો રપયાનો માલ 

અહીથી હિ'૬ુતાને ચ્હડે છે. અમે એક દુકાનમાં જઈ ત્યાં નાના પકારતો કાચ 
સામાન ન્નેઇ છક થઇ ગયા. થોડી એક ખરીદી કરી સાંજે લીડો નામતે બેટ જેવ! 
ખોટમાં બેસી ગયા. આ ખેટમાં સમુદ્ર સ્તાત કરવા ધણા લોકો વ્હૅેનીસથી આવે 
છે. અહી દ્રામતી માકક સ્ટીમલેચ દ્રે છે. સાંજે પાછા ફરતાં એક દુકાતેથી 
સોઝાઇક કામની વસ્તુઓ ખરીદ કરી પણુ આમાંની કેટલીક ચીજ અમે દુકાન- 
પર્ લુલી ગયા. ધેશ આવ્યા-પછી આ જુલની ખબર પડવાથી ગાઇડને કરી ત્યાં 

મોકલ્યો. પ્રથમ દુકાનદારે તો હાથ સુકવા દીધો નહિ પછી ગાઇડૅ જ્યારે પોલિસને 
ખબર આપવાની ધમકી આપી ત્યારે તે ચીનને મળી. આ રાહેર પાણીમાં વસેલુ' 
હોઈ ધણુંજ નમુનારૂપ છે પણુ હવા ઘણી સરદ છે. આજે રાતની ગાડીએ અમે 
મિલાન જવા નીકળ્યા. જ 

તા. ૩-૪-૧૩ ખુધવાર- 

મિલાન* 

ઇટલીના લ'ખાડી* નામના સુપીક પરદેશમાં મિલાન ( મિલ્યાતે! ) વસેલુ' છે. 
અમારી ગાડી મિલાન નજીક જ્યારે આવી ત્યારે 

મિલાન. મીલાનાં સેકડો ભુગળાં દેખાવા લાગ્યાં, આ રાહેર 
ઉચ્વાશ ધધાર્માં પ્ટાલીમાં પહેલે નબરે હો? અહી” 

ગરમ, રૈમમી, સુવર્ કાપડ તેમજ પત્યરતુ' નકશી કામ ધણુ ઉત્તમ થાય છે. 
આઠં વાગે સ્ટેશન ઉપર ઉતરી હૉટેલમાં ગયા. 

, જમીને -મે કૈથિડ્લ નનેવા ગયા. આ મદિર આખુ" આરસપદાણુનુ' બતા- 
વેલુ' હોઈ તેની ખહારતી ખાજીએ ખે હન્નર 

મિલ્યાનનુ' કેધિડૂલ, પુતુળાં બેસાડે્લા છે. અદર ૩૨ પ્રીટ ધેરવના 
પર્ થાંભલા નેઇ અમે તો છક થઇ ગયા. સેટ- 

પોઠરથી ઉતરતું આ મંદીર બીન્ત નબરતું જેવા લાયક છે. આ મ દિરના ટાવરના 

૭૪ પગથીઓઆ ગ્ઠડી ઉપરયી આખા રાહેરનો દેષ્યાવ નને. સામે ગોક છે તેતે 
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મિલાનથી સે'ટ મૌરિત્ઝ* 

તા. ૪-૪-૧૩ ગુરૂવાર 

સવારે ગાડી નીકળી તે એક કલાકમાં ઘાટ ચ્ડડી ગયા પછી નામાંકિવં 
૪ટાલીઅન સરોવરોનો દેખાવ રર્ થયો. તોડે 

સનીએ સરેવરાતેદ ઝતે કામો આ એ સરોવરના કિનારેથી રેટનેતો 
રસ્તો છેવાથી ગાડીમાંથી આ દેખાવ નેવાતી 

ેઇ બહુ સારી તક મળી. આ સરોવરોની પહોળાઈ 
ત્રણુ સાડાત્રણુ માઈલિ હોઇ લબાઇ ૫૦-૬૦ માઇલ છે. સરોવરની ચારે બાજુએ 
ડુગરા હોવાથી દેખાવ પરોગ્ઝ સ્મણીય લાગે છે સરોવરના કિતારે હજરો ખગલા 

બેલા છે. બાર વાઝે અમારી ગાડી, ટીરાતો! જકરાતે આવી પહેોંચવાથી 
અમે યાં લ્તર્મા, 

અહીંથી સે'ટ મોરિત્ઝ જતા માટેઝું વીજળીથી ચાલનારી એક ન્હાની 
રેલ્વેમાં ખેદા. આ ગાડીને ટ્રામ જેવા ચાર 

સ્વીત્મ આલ્પાઇત રેલ્વે. ડુખ્બ7ા દતા. એક વાગે આ ગાડી ડુંગર પર 
ચ્હડવા લાગી, આપસ પર્વત ઘણો ઉંચો હોવાયી 

આ રસ્તા ધણા ફેરમાં આડે અવળા કરેલો છે. નેમ જેમ ઉપર 
જવે॥ ગયા તેમ તેમ હવા થડી માલુમ પડી. ખરપ્દધી છ્વાએલા શીખરેોનો 
પૃખાવ અને અનેક પેધના સુદર દેખાવો જેઇ અમને ધણેઇન્ટ આનદ થયો. 
ખરછ ઉપર સર્યતેર પસ પડત હેક અવર્યુતીય સોલા જણાવી ફતી- 
ખરષ્ની નદીઓ માટે અને વગેવુ' હનુ તે આજ યૅત્યક્ન જેવા 
મી. ખક નાઈલ પહોળી બરફની નરી, ગગનચુખિતુ ગરપ્થી ૯ફાયેલદ 



૭ ત્રી. 1 ગેઢ નૌરિત્ઝ- & ખ૫ 

ડુંગરા, મોઢ મોટી ઉંચી ખીજ, પાધ્ન ઝાડૉર્નાં મોટાં જગતે વિગેરે ભવ્ય 
સખા4 જેઈ પદિતી અદ્ણતતા અતે વિશાળતા માટે અતે મતષ્યતી તૃદદવા 
નિષે અનેક તર્ક વિતર્ટટ ચવા લાગ્મા. આનનેદ ર્મણિય અતે ભવ્ય દેખા4 
અમાગથી કદી ભુલાશે નહિ ચાર નાને સાજે તેટ મૌરિત્ઝ સ્ટેશને પહોચ્યા 
અતે ગાઈડની નયીગી એક હોટલમાં જઈ મુકામ કર્યો. 

અહીં આતડાતેદ ઝુખ્ય હેતુ શ્રીમત મહારાન્ન માહેબતી મુલાકત લેવાતો 
હતો. એટલે લુગય કપડાં ખધ્લી અમે તરત? 

શ્રી મહારાજ માહેબતી માડાની ગાડીમાં બેસી “ સુવ્ડરેતા હાઉમ ” 

શેટ* નામૃતી હાટહર્માં ગયા. અહીંયા 31. પેડસે 
તર%ૂ વિઝીટ કાર્ડ મોકલા4ી ખગર આપતાંજ 

અમતે ર. પેડમેની રૂમર્માં બોલાવવામાં આવ્યા થીમત મહારાનન 
સપણ્હેબને વર્દી આપતાન૮ તેઓશ્રીએ કૃપાવતુ થઇ અમારી તરત? 

સુલાકાત લીધી. શ્રીમતે ધણી## ખતધી અમારા પ્રવાસની હકીકત પુછી, 
અને અમે બધા કુટુ મના માણુસે। યુગોપના પવપ્સે તી .ળી આવ્યા માટે ખુતી બતા. 
સૌજ થીઃ સૌ. મહારાણી સાહેગ બહારથી ફરી આવ્યા ત્યારે તેમતી પણુ મુલાકાત 
થઇ. કટુબના કોઇ પ્રેમાળ વડીલને મળીએ તે જેટશે આનદ થાય તેટવે 
આનદ આજે અમને થષે- શ્રીમતે અમતે અડી બે ત્રયુ દિવસ-ર્હી બરધની 
શુદ્દાઓ બરફૂતી નદીઓ નિગેરે નજનેઈ આગળ પ્રવામમાં જગા આજ્ઞા કરી. સાજે 
થીમ તની રન્્ન લઈ પાછા હોટલમાં આવ્યા. અતે ગાઇડે અમારી નોકરી ઘણી? 
મારી ઉઠાવેલી હોનાથી આગળના પ્રવાસમાં પણુ તેને પ્રથમના કરારથી આગળ 

લેવાનુ ઠરાન્યુ. 

તા-પ-૬-૧૩ ચકવાર. 

સેટ મૌરિત્ઝ, 

આજે ખપોરના બાર વાગે મારતરીસ્ર સ્ટેશન પાસે બરક્તી ગુફા છે. 
તે તેવા ગાડીમાં બેમી ગયા અહીં ટાઢ 
ઘણી હતી તેમાં વળી આજે વરસાદ થવેવો 
હોવાથી ઘણી અડગણુ પડી. આ સ્ટેશનથી દસ 

મિતીટના રસ્તાપરન બરજની ચુશ્ઞ હત.તે જવા અમે ગયા ડરથી તેદ ન્તખે 
ડૃગરતા ચુકા હેય એતુ જણાતું હતુ-પણુ અદર ગયા પઝી બસે નણુસે 
ફીટ ડગર બરક્તોજ- હોઇ તેમાં આ ગુફા કે!તરી. કાટેતી હતી અદરની બાજુથી 

ખરની ગુર. 



હદ ]ુ થુરાપતેડ પવાસ* [ શામ 

ખરપૂનેદ લીત્ે રગ બહુજ મતનો દેખાતો દતો, અથી તાઢ ખડુજ વાતી હોવાથી 
અમે સ્ટેરાનપર્ પાછા આવ્યા તાંધી નછકન/ ખરફતી નદી હતી પણુ વરસાદ 
પડેલો હોવાથી બર#માં ચાલવાનું' બહુ મુર્કેલ લાગવાધી તેમજ બગ્ક્પર ગાલવા 

માટે અણીવાળા ખીલા મારેલા છુટ, તથા અણીવાળી ખે.લી જડેલી લાકડીઓ, 

અમારી પાસે ન હોવાથી આ નદીપર «વાતુ અમારાધી બન્યુ” તહિ. અહીંથી 
પાછા આવી સાંજે પાછા શ્રીમતની મુલાકાતું લેવા ગયા. આજે સાંજે થી. સૌ. 

મહારાણી સાહેબે આગળતેઃ ધવાસ કયા રસ્તેથી કરવો તે. માટે ધણી સારી. 
માહિતી આપીન 

તા. ૬-૪-૧૩ શનિવાર. 

સે". મૌશિત્ઝ, 

સે'ટ મોરિત્ઝ હવા ખાવાનુ' સ્થળ હોઈ અહીંઆ ટન્્નરો સારી છાટેલો 
' અતે ખગલાએ થયેલા છે. આ ગામ નજીક- 

સેહ મોરિત્ઝ. આ ગામતા નામનુ" એક સુદર તળાવ છે. નજી* 
ર ક્તની રકરીઓપરયી. ચ્ૃષ્ટિ શોભા ધણીજ- 

રમણીય જષયુય છે. મોટ મોટા ચાર ઘોડાની ચોકડી એક ૪ટા ભરેલા ગાડાને 
જોડેલી નનેઈ અહીંતી સાંપત્તિક સ્થિતી માટે અમને બહુ નવાઈ લાગી- ખપોરે 

પણા શ્રીમ'તત મહારાજ સાહેબતે મળવા ગયા, ત્યાં કેટલીકવાર બેઠા. પાછી, 

અવવત્ કાલે આગળના પ્રવાસ માટે નિકળવાનુ” હોવાથી. શ્રીમતની સતિનય.' 
* લીધી. ક 

તુ. -9-૪-૧૩ રવિવાર- 

સે'ટ સૌરિત્ઝ- # 

સવારે કુદ એંછીસમાંથી રેલ્વે €કીટા ખરીદી, સરોવરતા કિનારે રરીં 
આવ્યા પછી બપે[રે સા ચાર વાગે સ્ટેશન 

વિએનાસ જવા નીકળ્યા. ઉપર ગયા સાડા છ વાગે ગાડી ઉપડી તે નવ વાગે 
ફૂર ૬૮ કશને પહોચી અહીંથી ખીઝ ગાડીમાં બેસી 



૭ે. 3 સેટ મૌગત્ડિ. (૭ 

ખાર્ વાગે શુક્સ સ્ટેશતે પહેસ્યા. અહીં ઓસ્ટ્રીઆની હદ લાગતી હોવાથી 
અમારે સામાન તૃપાસવામાં આવ્યો. પણુ અડી બહુ સખતાઇ જવામાં આતી 

નહિ. વિએના બહુ છેડુ' હોવાથી અમે ઈત્સિધુક ગામ ઉતરવાતો વિચાર કરી 
અમે ખીછ ગાડીમાં ખેદા. ઉશ્નગરાથી તરસ લાગવાયી થડ પાણી ગાડી પાસે 
શગાવી પીતા હતા તે નતેઇ અમારા ડબ્બામાંતા બીજ ભ્ાાર્ઓને અમે ફડતુ 

સાદ પાણી પીએ છીએ એ જેઇ બહુ આશ્ચર્ડ લાગ્યું' પમ જણાયુ” 



જ્નાગ ૮ મેઇ. 
કનક ૯ 
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ઇુન્સખુઃ* 

તા ૮-'-૫૩ સોમવાર 

સવારે સાત વાગે ઇત્સમુક પહો-્યા નજકની એક હોટલમાં મુકામ કરી 
ભ મતી ગાડીમાં બેસી ગાત નનેવા ગયા આ ગામ 

ધૃન્સિયુક અસ્ટ્રીઅન આલધ્પ્સમા હોઈ ઘણુ સુદર અતે 
નમુનેદાર છે અહીના લોકાને જલ ઝાડતો બહુ 

રાખ છે દરેકના ધરતી બારીમાં જીલ ઝાડતા કુડાઓ મુકેલા જવામાં આવતા 
હતા નજીકની એક 2કરી ઉપરથી રાહેરતો। ગને ડુ ગરોનો દેખાવ બહુ સદર દેખાતો 
હતો સાજે સાત વાગ્યાની ગાડીએ વીએના જના નીશ*્ન્યા ગાડીમાં ભીડ 
હવાથી અમતે એક ઠેકાણે જગ્યા મળી નહિ એટને જુદે જુદે બેસવુ પડયુ 
અમે એક ડશબામા ચાર જણુ સુતા હતા તે નેઇ અમે અગ્યાર વાગ્યાના 
સુમારે ગાડીમાં ખે ત્રણુ ઉતારૂઓતે અમાન ડખ્બામાં ખેમાડવા માટે અમતે 
ક દ3ટરે જમાડયા પષુ અમે સતા હતા એવુ નઈ પેલા.નવા વતાડ્એ અ દર્ આ નયા. 
નહિ અને €42 કડડરરતે અમને જગાડ્યા માટે ઠપમે દેવા લાગ્યા અતે તેઓ 
ખીશ્ન ડબ્બામાં જઈ બેદ “આ તેમતી લવમતસાઈ જઇ નમને બહું આશ્ચર્ય 
લાગ્યુ 

તા ૬-૫-૧૩ મગળવાર 
વિએના* 

સારે ચાત વાગે અમે વિએના સ્ટેશને ભતર્મા અ સહેર “ વિએન નદી * 
નથ.ક હોતાથી તેતુ નામ વિએ દ પડયુ છે ગ્યા 

વિએતા શહેરતો દેખાવ શણેરતો ગ્યાપાર લલ્ત સિવાય યુરોપના બીજા 
શહેગ કન્તા ને?દ # છે? થી દેખાતા દના 
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પિયન્ના માના એય રસ્તાને! દેખાતો 

શ્ર. 



«મેઈ. ] વપિએના- £ ૭૯૪ 

મીલ્ષેના જુગળાં, પ ચડ ઈમારતો ભપકદારે દુકાતો અને પહોળી ડામરની સડકો 
વમેરેધી આ સહેરતો દેખાવ ઘણુ બન્ય લાગે છે. 

આ શહેર્તી મોટર, બરા વગેરેની રાથદારી જનેઇ કબઇ શહેર તો એક 
નાના બચ્ચા જેવુ' લાગે છે. હોટલ તરક જતાં સત્તામાં અનેક ઉચા પોલિમ 
સીપાઇઓઆ ગાડીઓ જવા આવવાનો બદોબસ્વ રાખતા ઉભા હતા. હોટલમાં 

સામાન મુકી એક દુકાનપર જમવા ગયા. ત્યાં હિમાખ રાખવાતુ મત્ર નેયુ” 

આમાં ધરાકે। પૈસા નાખે કે તેની તરતજ તોંધેવી પહોંચ છાપેલી યમાંથી બહાર 
તીકળે છે. અને યત્રમાં યુકેલી ચોપડીમાં આ રકમ નમા થાય છે. આન્નેઇ અમને 
બહું તતરાઈ લાગી. 

બપોરે પ્રેટર નામના ખમીચામાં ભરાબલુ' આડ્િયાટિક પ્રદ્શષ્ત ન્નેવા 
ગયા, “આ પ્રદરોતમાં અનેક નનતુતી વસ્તુઓ 

આડ્રિઆમીક પદન. અતે ગમ્મતતા સાધને! સુકેલાં હતાં. એક નાતના 
લાકડાર્માથી રૅશમ ખતાવવાર્માં આવે છે તેના 

નમુના અહીં મુકેલા હતા. આ પદર્શનમાં એક બસે! અઢીસે! શીટના ભ્યાસતે એક 

મોરા ચગડોળ હતો અને આ ચગડેળર્માં ઝુલતા પાયણાતે બદલે ડ્રામતા ડબ્બા 

લગાડેલા હતા. અને આ ચકર ય'ત્રથી ચલાવવામાં આવતું તુ 

ત્. ૧૦-૪-૧૩ બુધવાર- 

વિએના* 

આજ ભાડાની આડીઓરમાં બેમી રાહેર ત્નેવા ગયા. આ રાહેરમાંતો 
રિંગસ્ટ્રામે તામને રસ્તા ધગો।ાજ જ્નેવા જેવો છે. 

સિંગ સ્ટ્રાસે. ખા સ્્તે! ત્રણસે ચારગે રીટ પહેલે હોઇ રસ્તાની 
બન્ને બાજુએ મોટ મોટી,યુનીવરનિટીની, નાટક* 

ગૃહતી પાલ'મેન્ટની, ન્યાયમ દિરની, સ'ચહાલયની, રાજવાડાએ તી અનેક ભવ્ય અતે 
સુદર ઇમારતો હતી અને રસ્તાની વચેત્વય ઉભા કરેલા અતેક બોઝતા યુતશાએ 
અને ઠૅકકેકાખણે ઉડતા કુવારાએ। વ્નેઇ અમે તો આશ્ચર્યથી છડ થઈ ગયા. અતા 
ભવ્ય રસ્તો અમે અમારા આખા પ્રવાસમાં કોઇ ઠેંકાખે પણુ જેવો! તથી. 



ભાગ ૯€ મો. 

૬ 

ઝયની- 

વિએનાથી બર્લીન* 

તા।. ૧૨-૯-૧૨ ચુર્વાર. 

સવારે દય વાગે ખર્લીત જવા સ્ટેરાનતપર ગયા. અહીંયા વેઇટીંગ રમતી 
ર સગવડ ઘણીજ સરસ છે. ટિકીટ કહાડતાં પહેલાં 
વિએનાધી ખર્લીન* ,વેઈટીંગ રૂમમાં ખેસવાની છુટ હેય છે. ગાડીના 

વખતુ પહેલાં દસ મીતીટ અગાઉ વેઇટીંગ રૂમમાં 
હીવાજ પર ટિકિટ તપાસી ઉતારૂઓને અદર લે છે. ત્રીજા વર્ગને માટે પણુ 
એક સારી વેણટીંગ રમ હતી. આપણા દેરામાં ટીકીટ કહાડયા પછી વેઇટીંગ રૂમમાં 
જવાય છે એટલે પહેલાં ઘણુ ત્રાસ પડે છે. ૮1 વાગે ખર્લીન જનારી ગાડી 
ઉપડી, બે ચાર મ્ટેરાન ગયા પછી બે જુવાન ઉતારૂઆ અમારા ડબ્બામાં આવ્યા 

પણુ અમારે સામાન ધણ ખેસવાની «્સ્ગ્યાએ મુકેશ! હોવાથી આ બને જણુ કઈ 
પણુ હકરાર ન કરવાં ચાલવાની ચાલીમાં ( કેરી ડોર ) ઉભા સજા આ તેમની 
શલાઇ નેપ અમે ચરમાઈ ગયા. અને અમારા સામાન તીચે ઉતારી તેમને 
ખેસવાની જગ્યો કરી આપી* આ બતે જીવાન ડચ હતાઃ આપણા 
રૃદ્યર્માં જગ્યા માટે થવી તકરાર યાદ આવી અને આ લોકે।ની સભ્યતા જઇ ધણીન# 
નવાઇ લાગી. સાંજે છ વાગે ટેશયમ સ્ટેશનથી જર્મન હદ લાગવાથી અમારે ગાદી 
અદલવી પડી. આ પછી જર્મત હદમાં રેલ્વેની બન્તે ખજીએ કારખાનાઓની 
હાર્ જણાવા લાગી. રાત્રે સાડા દસ વાગે બર્લીન પહેંચ્યા. અર્હીઆ સામાનની 
ગાડીઓ નીચે ઉતુર્વા મપ્ટે કરેલી “ લીષટ “ની યોજના જેઈ અમને બહુગમ્મત 
ચઇ. આ રાહેરના રસ્તાએ ડામરના હેઇઇ એવા તો સાઇ અને ચકચક્તિ હતા કે 
રસ્તા ઉપરના વીજળીના દીવાનુ તેમાં પતિર્બીમ પડતુ” જણાતું” હતં. અમે એક 
હૌટલર્માં જઇ સુકામ કયે- 
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તા. ૧૨-૪-૫૩ શુક્રવાર 

અર્લદત* 

વિએન્નાના રિગ સ્ટ્રામ જેવો નને કે પહોળો નહિ પણુ તેના જેવો! સુદર 
સસ્તો અન્ટરડેતલિડત નામને ખર્લીનમાં છે તે જેવા 

અન્ટમ ડતહિડન ગયા «તાની બન્તે બાજએ પદોળા ફુમપાથ હોઇ 
તેના પર રોભા માટે ઝાંડ (ગાડૅલા હતા રસ્તાની 

વચ્ચે ઝાપની બે લાષ્તે! શેપી તે હાઇન વચમાથી ઘોડા ઉપર બેસી પરતા માટે 

રસ્તો કરેવા છે આ રહેરતો મુખ્ય રસ્તો હોવાથી, મોટર બસ, મોટર અતે ઘોડા 

ગાડીઓની મોળી ધમાલ જણાઇ પસ્્ચુર્ણ્ નાનેદ સામાન લઇ જવા મટે તાતી 

સોટરકાર વીજળીવી ચાલતી હોઇ. રસ્તાપર પાણીનો. છ ટકાવ પણુ મે!ટર ગાડીથી 

થતો હતો મોટ મોટી ૪માગ્તોપર પુતળા ખેસાડેલા હોઈ રોભા ધણી સરસ 

જાતી હતી આ પમાણે રહે? જઇ સાજે પાઠા -માવ્યા 

દારેવ પરથી બ્દેરાહઢીતુ ધીયેટર નજક હેવાધી તા ર્ત્રે ખેલ નેડા 
ગયા, “આ થિયેટરતી ૭વ ધણી વિચિત્ર તરેઠની 

[પિન્ટર્ ગાર્ટત થિયેટતના કરી હતી ન્યારે થિયેટરમાં અધાર કરવામાં 
વ્હેનઈટીનો ખેલ આપતુ ત્યારે આ છતમાં ગોઠવેલા ન્હાતા ન્હાતા 

વીનળીના અનેક દીતાઓતે લઇ નને “સાકાર 

મડળમાં તારાએ' રોમે છે તેતો દેખાવ દેખાતો હતે! ગા ખેલમાં એક અનબ 

નવો તો એ ખેલ નયે કે એ મોટા કાચના હોર/્મા સીલ નામની ખે મોરી 

ખડીઓ માયે ખે ગુ પાણીમાં ગરી મારી આવરે પાચ મીતીટ સુંધી રમતા 

હવા તેમન્ટ પાણીમાં ડુબકી મારી પાણીમાં બેમી ફળ ચાકવી ડાપી પરમ્પરને 

“પહ સે ખાડાતા પપેમ ઘો ગયતાદીદ લાગતો તો આ ડાધ એક એટા 

બિડીયર્ડ ટેબ પ?ધી રમરતે! દદો! ઉકાદી સામેતી બાશ્ઠુએ નઅથડાઈ તે પારો કરે 

ત્યાર ટેગલ પામે સ્દે વન કન્્તી તે ચર છેક્રી ઓ પેદતાતે માથે નખેલી ન્ડાતી ન્હાની 

સવીઓઆમાતેદ' ઝીમં તી ટતી નક્તરે આત્ત્તા ખેલ ઘમ ગ્યાન હતા 
વ્ય 
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તા ૧૩-૪-૧૩ રનીવાર 

ખર્લીન* 

સવારે-અહીંતુ એક વેરીનધ એટલે જલચર ગાપ્ડીએનું સગ્રહ્મ્થાન 
«ેવા ગયા અતર જવા માટે માણુમ દીદ એક 

એક વેરીઅમ માર્ક એટને ખાર્ આના ફી આપી આ ઇમારતમાં 
ન્હાની ફાની કુડીએઓ માં અનેક જતના જલચર્ 

પ્રાણીઓ નેવામાં આન્યા “એક પ્રાણી 3તા ગોળા જેવુ સંદેહ હતુ અતે નનણે 
5૪ મૃત પદ્યથ હોય એવુ તનયમ લાગતુ પપુ તેતે હાલતુ થાલતુ ન્યુ ત્યારેજ 

ખૂરી કલ્પતા આની એક પત્થરપર ઝાડની સુનો હોય એવા દેખાતા નેમ વિચિત 
પાણીઓ ન્નેવામાં આગ્યા આ સગ્રહ ઘણોજ જેવા જેવો છે 

આ ઉમારતતી 0૫૨ જીવતા ૬/૧ ગઓને। સમહ કરેતો છે તેતે ઈન્સેકટા 
રીયમ કહે છે અહીં “નનેક તરેઠતી માખીઓ 

૪ સેકટારીનનમ હોઈ મચતા ધરમાં મધપુડા કરૅલા હતા આ 
વિચિત સંગ્રહ જેઈ બળોરે ભાર વાળ હોટેલમાં 

ગયા અને સાન્ટે શહેરમા ફ્રી આની રાતની ગાડીએ કતોત જવા નીકળ્યા. 

હૈ 

તા ૧૪-૬-૩૩ રરીવાર 

૪ કેલષોન* 

સવારે સાત વાળે કરોન ઝ્ેથને પહોગ્થા પાસેની દટેલમાં ઝુકાત્ર શી 
કથી લ જેવા ગય આજે રવીવાર હોવાધી 

પવાંડેન હજરો માણુસ આ મદિર્મ્મ આવ્યા હતા -મા 
મદિર જર્મનીના મોટા મદિરે માતું છે 

ન્હાઈિ નદીના મ્નારાનો દેખાત ખડુ રમણીય છે એવુ હ ગાધ્ડબુક મા 

વાચેલ હોવાથી અમે સમરમાં ખેસી કાતીગ્ત 

કતોનથી ાનીગ્સ વિટર પિટર રુધી ગયા પણુ સીતરી અમતે બર્ડ 
સ્સણીય હા ઊ નહિ નદીના 1તે થ્િડાારે સુક્ર 
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ગામો હોપ્ઠ જલમાત્રે” મેતો વ્યાપાર ચાલે છે. કોતીગ્સ વિષર્ ગામે ઉતર્યા પછી 
અયાચ ગાઇડ બે ઘોદાની ગાડી ટરવી વેમાં ફરી આવ્યા. અછીવવા ટ્રાપતી રગ 

વડ ખાં ગાઇડે ઘોડાની ગાડી કેમ ભાડે કરી તે વિષે ગાઇને પુછયું લાર તેસે 
કલુ' કે ખોટમાં આપણે ખેઠા હતા ત્યાષ્ટે કેટલાક જમ તે! એવી ટીકા કરતા હતા 
કે આ કોઇ ભીકારી લોક જેવા લાગે છે, આથી કરીને તેને ગહ માઠું લાગ્યુ” 
એટલે તેમતે ૬્જેત કશ્વા માટે ગા-ડે ખે ધે!ડાની ગાડી કરી હતી. અને તે ટીકા 

કરનાઓતે પ્રયક્ષ બતાવી આપ્યુ કે અમે કઇ ભીકારી વટે માર્ઝુ નધી પણુ સારા 

આખરદાર સદ્ઝડસ્થ પ્રવાસ કરીયે છીએ. કેમ કે બે।ટમાંથી ઉતરી તે ટીકા કર- 
નારાઓ હાથમાં પાષ્ઠીટ લઇ પગ ઘસતાં જતા હત્. અમારદ ગાઇડતી આ 
રક નઇ અમતે ધરો અચ'બોા થયે. આ ગાઇડ પ્રટાલીઅત હોઇ ધણોજ સ્વદે- 
શાભિમાની હતે! અને જ્યારે ત્યારે ઓસ્ટ્રીયત લોકોનો વ્દેષ કરી તેમની પાસેથી 
અમે ક્ઇપણુ કામે દ્રિએસ્ટર ગદર અને આસપાસનો ધટાલીનો મૂળ પદેશ 

લીધા વગર છોડવાના તથી એમ બોલી બતાવતા હતો. સાંજે પછી વીજળીની 
શ્રામમાં કલે પાછા આવ્યા. 



જાગ ૧૦ મો. 

ડ્લાનથી પારિસ, 

તા ૧૫-૬-૧૨ સે।નડાર- 

સવારે નવ વાગ્યાની ગાડીધી પારિત «વા નિઠ:પા રેનેની બત્તે બાજીએ 
એક મરખા કારખાનાઓ દેખાતા હતા બાર 

ઢતોનયી પારસ. વાને બેલ"અમૃતી સરહદ આવી અતે ગાડીના 
ગાર્ડ ડાયવર વગેરે લોકા બદલી નાખવામાં આવ્યા 

બેલઈઅમતી હદનાયો ચાર કલાક અમાગી ગારી જતી હતી ત્યારે મત્તે બાજાએ 
“સખ્ય ખાણે અને તારખાના દેખાતા હતા ચાર વાગે ગામાતું જકગને દેચ 
હદ લાગી.કેચ અતે જમન લોકોતે! તરેમનાર હોવાથી બધા €તારૂઓતે નીચે 
લવારી તેમ્ની જકાત માટે સખ્તુ તૃપાસ કર્રાનાં આડી. કાન્સમાં સેવ્યેતી 
ખાન્તુએ કારખાના જણાયા નહિ સાજે ૫૭ રાગે પારીસના ઉતર બાજુના સ્ટેતને 

“ ગાર્ઈુનાર્ ” પર ઉતર્યા સ્ટેશન કઇ એટલુ બધુ ભપમદાર નહેતું પત્તુ સ્ટેશન 
ખહાર્ બોડ ખુમ હતી અરીથી પડી હોટલમા ગયા 

તા ૧૬-૬-૫૩ મંગળવાર 

ચપારિસ* 

ખેક્ર નામના એક ઝનેરીપર મી પેઈ તરક્કી ચીી લઈ ગાયા હતં 
તેમતે અમે નનવા ગયા અડીયા ગુજનતમાથી 

પાક્તિમાં હિદી ઝવેરીએ ઝારારે ૫૦-૬૦ ઝવેરીએ વેપાર માટે આવડી 
રલા કે ગતે પેદાશ પાનુ મારી કરે છે આ તકો 



૧૦મો! ] પારિમ- 1 «૫ 

ધયા માડમી ઝે અને ખરો વેપાર પણ્યુ એન ઝે કે પરદેરાતુ સાહસમ દી બે પૈમા 
પેદા કરી દેશમાં મોકલવા ખહારના દેશને વેપાર સ મધ ધત્ય્ધ તુળી ગયેવા 
હેનાની હિદ્સ્તાનને ઘણુ”7 તુકનાન પહોગ્યુ ઠે. પારકા દેશમાં ધથમ તાક 
માખુમોને બગડનાનો ખડુ સભન હેય છે પણ્ તેઃલાવી ના ઉમેદ ત થતા અમૃખ્ય 
માણુનો પન્્દેશ જપ -માવશે તા આખરે તેતું સાર્ પરિણામ આવ્યા વગ? 
રહેશે નહિ 

ખૂધોઝે 'યુ1ા દી બ્યોત નામતો ખગીચો જેના ગગા આ બગીનો 

“ તેચરલ ગાર્ડન ” ( કુદરતી બાગ ) ની પહતિ 
ખુના દી શ્લેમ્ન, પર છે નામા રે સૈ લબાણુતુ એક ,ડીમ 

સરોવર છે અને તેમા હોડી ફેરનનાની ધી મારી 
ગોઠનણુ છે અડીંઆ એક ટેકા દસ બાગ ગાયો અતે દશ પદર બકરીઓ રાખી 
સુછી છે અતે તેતુ દૂધ ગમે ત્યાર ઘગકતે તાજી કાદી આપવાની સગવડ કરી છે. 
“મે અહીંઆ દૂધ પીધુ પણુ દરેક ગ્લાસતો એક કાક (દસ “માતા ) 
આપતે પડ્યો અહીઆ સાનર્ે અતેક શ્રીમત લોકેદ હવા આવે છે 
અડ્ઠીધી પાછા ક્ૂરતા એક ડુમ્તેથી ગરમ કપડા વેચાતા લીધા પારીમ રાહેરમા. 
વીજળા ટ્રામ કે રેલીફેનના પેઇ ઠેકાસે તાર દેખતા નહેતા તે તાર બધા જમીત. 
નીચે ગોદ્વેલા હોવાથી રાહેરની શોભા ધણી લાગે છે અહીં મોટા રસ્તાપર ગાડીઓની 
ર્ફાદારી અતિશય હોય કે તેથી એક બાજુ પરથી બીત બાજ્જુએ સલામત પહે" 
ચતા ખડુ મુસ્ઠેની નડે છે- 

તા ૧૭--૫૩ ગુધડાર. 

પારિસ* 

આજે લુજ્ડ્ રાજવાડામાં આલ પેટિંગ ચિત કામનો ઉત્તમ સગ્રહ જેવા 
પ ગયા આ સમહ એવડે મોરા છે કે તણું કલાક 

લુગ્દ્ર પીગ્ચર નૅતેરી સુધા અમે ઉતાનને ન્નેવા ર્યા પણુ પુરે! થયો 
નહિ ક નાજવાડાની ઈમારત ઘણી સારી હોવાધી 

સમ્રહતી શોભા ધરી લાગતી હતી આની સામે મોટો સેક હોળ તેમાં ગગ્સે 
વચ્ચે બગીચાઓ કરેલા હેત્વાથી “મા ભાગ ગશુજ સુદર દેખાય ઝે નતી વખતે- 
“ તાટડામ ” ડું મી? «ેડુ 



૮૬] યુરાપનો ધવલ, 1 નાથ 

નેષો ઊગ્યનના મત્ય પટી પ્ગ્ીક તને તેના ગથી પેબ્રેવીના બેટમાંથી 
ક માંગી આધી એક મરમાં ઝુડી રાજના છે. 

નેષોલીવનની કબર. આ મંદીર લાખા રપિયા ખગી ધણ ઉત્તમ 
બતાવેલું છે. મૃદ્ટારના એક ભાગમાં તેપોલીઅને. 

કવી ગણેલા અસખ્ય બાતટાઓ ઝુલા છે. મદિતિની ભદ્ર તેપોલીઅવની 
છબીઓ અને અનેક નતુના નાનાં નાનાં પુડુળાં વેચાતાં મળે છે. મદિર. 
ખપત જેવા લાયક છે" 

તા. ૧૮-૪-૧૩ સર્વાર. 

પારિસ* 

આધુતીક ચ કારીગરોએ બતાવેલા આરમપડાણુના પુતળાએ અતે 

- આઇલ પેત્ટીગોનુ સંગ્રહાલય “ લડસેમ્મર્ગ 
લક્સેમ્મર્મ મ્યુઝીઅમન મ્યુઝીખમ” જે કગ્યા સંગ્રહ નાનો છે પણુ 

બહુ સારી છે. આવો સહ અમે કોઇ પણુ ટેકાણે 
નતેયો નહિ. અને.આ કેચ કારીગરીતેદ ઉત્તમ નમુતે। છન 

ખપોરે ચાર વાગે “ મેજપ્સીટી ” નામતી રમત ગમતતી જગ્યો ન્તેવા 
ગયા. અઢી અનેક પ્રકારના ખેલ, સ્વીસબેક રૅલ્તે 
વત્રેરે ગમતના સાધના હોઇ અંદર જવાતી %્ી 
એક સાંક ( દ# આના ) હતી. ચ્યદર જયે જવ 

સરાઇ દેય એવી બીડ દતી. રાતે વળી આથી વિશેવ ભીડ થાય છે. પારિસ 
શહેર રગીલુ' છે એવુ' જે સોભળેલુ' તેની સમતા અહી માલૂમ પડી આવી. 

સેજડમીટી. 

તા. ૧૪-૪-૫૩ સુક્વાર* 

'પારિસિ* 

પારિસથી પદર માઈલ ઉપર “ વેષ ” નામનો મોર રાજવાડો છે. તેં 
તેવા ગયા. આ વિશાળ મહેલ અતે ગાસપા- 

૧ વરસેલ્સ. ” નને વિસ્તૃતુ બગીચો જેઈ જુના દેચ બાદશા- 
હનો વૈભવ ડેવો હતો તેની ક”પતા આવે છે. 



દ 

ર 
ના 

આ 

ઇ ન જ ! 

પ જ ! 

ન વ
 

ક 

/) પુ ા ! 
) 
[ 

/ 

ટ ન 

0 
કે 

પ 
ર જ

 
ા 

જ કે રડ. 

ર દિન ક 

નિ 
! 
ર 
પ 
0 
ઇ 

ર 
પ 

ળ 

ક નના..." ને 

મક થિ. કનસ. નાયક... 

૮.૦૯૦ 

નબ 

ટ 

“વ્હુસેદ્સ, 
રે 

શાનોુન! 
1 
અખ 



લભ્રાગ ૧૧ મો. 

-ક્્ફ- 

પારેસિથી ૬ને. 

તા ૨૧-.-1૩ ચ1ી॥ર 

સવારે સ્ટેશનપર્ ગયા ને દસ નાન ગાડી ઉપડી ગાઈડતી ન્નેડે ગેમ મહિ 
નાતો તડવાસ થડનો હોગાથી તેતાથી ઝુમ પડતા 

ઇઝ્ીય ચેતલ અમને લામી નઆવ્યુ ખપોરે એમ વાગે નમે મ્વ 
પચ્યા અને ઈમેગાડ “નારી સરમર તૈયાર 

હતી તેમ. બેઠા ઇંગ્વીન નેતલ ઘડ ખર તોપ્રાની રહે છે પપ] આજે નડુન 
શાત હોવાધી આગમ્રોટ અમને બીત વ લા 0 નહિ ને અક ક્લાક અતે વ્હ 
મીનીટમાં -મમે ડે 4ર બદરે જઈ પડો*યા અમે યુરોપના અનેક ચહેરો જેયા પણુ 
ઇગ્નાડના ફીના? ઉતર્વા ત્યારે અમને અને।*િ* આનદ વડો આજ સુડી યુરોપના 
પનામમાં બા॥ મમ 7તી નહી હોડાને લીવે સુગા જેવો મવામ અમારે કરવે! 
પૃષો હતો “જે ઇમેજ બોલતા મજુરો ત્તેઈ લગો “નદ થયો અમે ડોવ ધી 
લ નન «નારી ગાડીના જગ્યા અથાક? રીઝર્વ્હ શ્રારી નહોતી અતે લીડ અતિગય 
હાતાધી પહેડી ગાદીમાં અમને બીત;વ «૪મયા મળી નહિ અપે માપનો 
તા એક ડશ ॥મા ભત્તામાં આવે છે તેમ અહી અક ૨. ॥મા માણુસો 1મે તેટતા 
ભરતા નધી પગ વધારે ઉતાર્એ હોય તા તરતજ બી» ગાડી ટોડનાની તજી 7 
ટરતામાં આવે છે બી ગાડી આતરે અડધા કતાક તછી છુડી અને છ વાગે 
ગચૈરિ 1કાસના સ્ટેરાતે આવી પહન્યા ગ્મ્તામાં હાપની ખેતી પુષ્ક્ન જણાઈ ના 
છોડતો ઉપતોગ બીર નામના દારૂ બનાવવામાં આવે કે અનેઆ પ કતી ખેડુતોને બહુ 
પૈદા આડે છે સ્ટેરતપર અમને રા માવલયુકર વૃથા ડા વૃલતલ*ર તેડવા 

આગ્યાહતા રા માવગપકર તે તાતું ધર મરી રહેલા હાનાથી અમે તેમની શેડે 
ગમા ર માતવશુક્ગ્ની પત્તીએ આ ટે અમા? માટે દેશી પઠ્તીની રસોઈ તયાર 
કરેની ડોવાથી “આ 2 જમાનો ધસોજ મતાર થડનો આજે બે મહિના થયા 
આપઇ॥॥ રસેઉઇ ખાવા ન મઝેવી હોરાથી આજે તે ખાઈ કટતા આનદ થાય 
હરે તની અનુભ 19 ક પના ગારડી મુસ ત # 

ન 



૧૫મો ] છે લડન [ ૮૯ 

તા ૨૨-૬-૧૩ સોમવાર 

લડન, 

રા માવવણકર ત્રપુ ચાર રોત્ટ પડી હિદ્મ્તાન તરજ જનતાના હેનાથી 
અમારી સોઈ કરવ્રા મા? તે અમતે લિડનમાર્ડન 

ખેજવાટર્ના રસ્વાપર લિ- ના ૭૪ ન મમ્તા મકાનમાં લં ગયા આ મકાન 
ડન ગાર્ડનમાં ૭. નબરતુધર સુમ્તતા એક જૈન ગુજગતી વ્યાપારી રોઠ જીવ- 

ણુયદ લતુનાધ્ધ્ત છે અડીયા ધાન્માહારી 

ખોરાક સિવાય ખીત્તે કોઇ પદાથ'થી જેઓને ચાલતે1 નહિ તેઓને અહીયા આ 
એકજ હેઝલ છે તેતી વ્યવસ્થા મી દીમોઝા કરીને એક ગાવાના મહસ્થ ચલાવે છે 
રા માતલગુકમ્તી મી ડીમોઝા માથે સારી એળખાણુ હોવાથી અમતે આ 
મમનમા જગો મળવાની કઇ અડથણુ પદી નહિ ખેકટાસ્ટ “યને શતું જમણું 
સહિત ન્હેનાની જગો! મા? માગુમ € ડે રોજતા પાચ શીલીંગ (રૂ ૩-1૨-૦) 
આપનાતુ #રાન્યુ ગતે ગળરે લચ વખતે ખાવાનુ જેઢએ તો તેના જાદા પસા 
આપનાપડશે એવુ ૪હ:ગું અડો હિંદી પડતુ ખાડાતુ મળે છે એવુ જ્યારે 
અમે વર્ય ત્યારે અમને ઘગો સતોષ થનો આ ધર પાચ માગતું હોઇ એ?- 
ડીએ મારી મો.ટી હતી વશે આ ધર્થી અન્ડરગ્રાઉન્ડ અને ટ્યુગ રે નેના 
સરને! મે મીનીટના રસ્તાપર હત! નમતે એશ મીતીમતા રમ્તાપ? બમતે! «તો 

છહેત્રાથી “૪4 આવનાતી સે!ઇ પણુ ધ ડી મારી હતુઉે આડી રીતની ઉત્તમ વ્યવસ્થા 
કરવા મા? મથી તે ઘણો ધન્યવાદ ધ? છે અ મા? અમે શા માવવલણુમ્સ્તો 
ઘગે ઉપભમ માન્યો અર્ફીડી પડી અમે કટ ફમ્પનતીની ઔદીસમાં અમે કેરોથો 
મોકનાતેવી પેનીઆની તપાય કરવા ગયા 

ય્યુમ્ રે વેધો લડમેટ સમ્કમ ઉપરની યક ૬મ્પતીની મુખ્ય નઆદ્રિય પાચ 
માળની હોઈ ઉપર જના માટે લીફ્ટની સગવડ 

મોમ કેક કમ્પનીની મુખ્ય કરેલી છે અમારી પેટીનો તપાસ કર્ષો તો તરતજ 
એઓકિસ પાચ મીનીટમાં -મમારી પેગોએની કુ ચીઓઆ 

અમને સોપવામાં આતી અતે આવતી કાવે 
લીંડન ગાર્ડનપર અમારા મુમામે પહોચાડી આપવાતું જણા-યુ આ આપીસતી 

કામ કરતાની પદ્ધત 4પ ઉતમ ટે તે 32 વાર શ્હેવાની -૪ર્2 નથી 
વર્ 



ક
ે
ન
્
ન
્
ૂ
્
ૂ
ઈ
ૂ
ૂ
ન
-
ક
ન
ન
્
ન
્
ન
્
ન
્
ડ
્
ઝ
 

99
% 

૫
૨
૦
૫
 

60
 

3)
૫9
#2
 

74
] 

ન
્
હ
ા
ય
 

2 ર ધત-૪ઇનનક 

૧૫
૦૪
૫૫
૦૦
૦૮
૫ 

મ
જ
 

૫
૭
૧
 

મજ
૪૫
/૦
૦૦
૦૪
/ 

૪
૯
 

(
મ
 

“૪
8 

૫૪
-હ
ર 

1ક
ે)
 

હ
 

ધ્ડ્પ્ક 

“
ર
ક
 

જ
ન
 

જ
ય
ા
પ
ન
ન
જ
્
લ
જ
બ
્
ન
્
ન
 

્
ઈ
 

(
3
3
%
 

-૩
/-

૦૫
૫૧

૫૨
-૧

૦૦
૫૫

 
૫
૭
૦
૧
૦
૫
૦
૫
૦
૦
”
 

” 



૧૨૦ મો ] પારિસ. [૮9 

હ 
અંદર અનેક “તતા આરસપહાણુ છે વળો આ મહેલમાં નેપોલીયનનુ' આવુ' 
જીવન ચસ્ત્રિ હજરો એધલિપેન્ટીંગ ફાટી બતાધ્યુ' છે તે ખાસ જેવા લાયક છે. 
“આ મહાન મહેલ જેઇ ખીજ બધા મહેલે કેધ્તે પસ'& પડતા નથી. સાંજે પાછા 

આવવાં સેવ્હરે ગામમાં એક મોડુ! ચીની મછી કામનુ કારખાનુ સ્નેયુ'. 

તાઃ ૨૦-૪-૨૩ શતીવાર. 

પારિસ* 

આજે કક કમ્પનીમોં “૦૪૪ લ'ડતની ટીકીટો ફાટી 'વિજળીતું ધર જેતા 
ન ગયા. માણુસ દીઠ બે કે્ન્ક શ્રી આપવી પડી. 

, વિજળીતું ઘર. વીજળીના સાધનથી પીરસવાડુ' ઝાડવાનુ, વિગેરે 
અનેક ધરતા પરચુરણુ કામો વીજળીથી કેવો રીતે 

કરવામાં આવે છે તે અહીં પ્રયક્ષ બતાવેછું હતું. ઈગ્લાંડમાં અગ્રેછ ભાષા પરિચિત 
હોવાથી ગાપ્ઠીતી વિરોષ જરૂર હતી તહિ- એટલે પારિસથી લ'ડન જવા ઉપડયા 
પછી તેતે રેન આપવાતુ' ઠેરાબ્યુ', લડનમાં અમારા સ્તેહી ડે. ગન્તનતરાવ તૃલવ- 
લકર અતે ર1. માવલણુકર હોવાથી અમે અચુક ગાડીએ આવીશું એવે! તાર કરો. 

અઠીધી પછી “ એ[ીલ ટાવરુ ” જેવા ગયા આ ટાવર ઈ૮૪ શીટ ઉચા 
હોઈ ૦/ગતમાં સૌથી ઉથામાં ઉંચો મીનામ છે. 

એરીલ ટાવર. ઉપર જ્વા માટે ૧૪૨૭ પગથીઆ છે. વળી 
ઉપર જવા માટે લી#ટતી પણુ ગેડવણુ છે. અમે 

દ૫૨ ગયા ત્યારે મે ત્રણુ મુ ઠેકાણે લીદ્દટ બદલવુ' પડયું; ઉપરધી પારિસિ શહેરતો 
દેખાવ ઘણે।જ સરસ દેષ્પાય છે. પારિસના સીધા રસ્તા મે!ઢા ચોક, કુ દર ખગીચો 
અતે મેટમો ટી ઈમારતો જણે એદાર તકસાપર ચિતરેલી હેય એવુ અહીંધી 
દેખાતુ હતુ 



૪૦ યુરોપના યવાસ. મુ 1 માગ 

લ'ડત રાહેરની રાહદારી નનેઇ અમે તો દીંગજ થઈ ગયા. પેરીસના કરતાં 
પૃણુ અછીની રાહદારી વધી ન્નય. આપણે ત્યાં 

લડનના રસ્તાપર્તી રાહ મેળામાં જેમ લોકો ભેગા થાય છે તેમ અહીયા 
દારી. મુપ્ય રસ્તાપર રોજ માણુસની ટૅઠ જણાય છે. 

આની કક્પના જ્નેયા વગર આવે તેન નથી 
ર્સ્તાપર એક પછી એક મોટર, ગાડીએ, મોટસ્બસો*તો એટલી બધી આવે 
છે.કે એક બાજુથી ખીજ ખાજુએ જવાનુ' હોય તો દસ મીનીટ તો ઉભુ રહેવું. 
પડે, અને પછી પોલિસ ગાડીઓ બધે કરે ત્યારે જવાતુ' મળે- 

૨ રા. માવલણુકર અહીંઆ કમીશન એજન્ટતો ધધો કરવા માટે 
રા છેલ્લા દસ વર્ષથી રહે છે. એમણૅ પોતાને માટૅ 

મ. માવલણુકર- એક સ્વતધ્ર ઘર વિભ્બલડન પાર્કમાં વેચાતુ' રાખ્યુ” 
હતુ” અતે અમારી બરદામ્ત સારી ટરી અદ 

પતિપત્ીએ કરેલાં અમારા આત્વિથ્યતે માટે તેમના અમે ઘણા આભારી છીચેન 
આવી રીતે બીશત લોકો પણુ પરદેરામાં જઈ ધયેઃ કરતા હોય તો “આ દેરાને 

કેટલો લાભ થાય આ જમાને હવે મારકા દેશથી જદા પડીને રહેવાનો નથી 
રા. માવલણૂકર તે વડેદગના એલેમ્બીક કમ્પતીના માછ મેતેજર્ ડૈલાસવાસ! 2- 
કોટીભાસ્કરના બનેવી થાય અતે રા. રાટીભાસ્કગ્ની છોકરી કમારી દુર્ગાબાઇ નાનપ- 
હુથી ત્યાંજ રહૈ છે. આ છોકરી બહુ ખુડીશાળી છે અતે અ'ચેછ તો સ્વભાષા 

જેની ખોલે છે તેતું નામ તેતી નિશાળ વિગેરે હેકાણે સારી રીતે બોલાય માટે 
ક ડોરિસ ” રખેલુ' છે. દિ 

લડન શહેગ્નો વરતી ઘણી વધતી જવાથી આ ગહેચ્ની બાજુએ નવાં 
છું નવાં ધર બાંધવામાં આવેલાં છે. આ નવી વસ્તીતી 

છમ્બલટન પાર્ડની વસ્વી* ક/ગ્યા ઘણીજ સુદર અને સોઇઇવાળી બનાવવામા 
આની છે. અહીંઆ મધ્યમ વર્ગના વોક એટલે 

સરાસરી નેતુ વાર્ષિક ઉપન્ન આશરે ૩-૪ હનર રૂપૈયા હોય છે એવા ક્ષોક અહીં 

રે છે, આજુ ખાજુના બધાં ધરો એક સરખાં હોઈ હારબ દ બાંધવામાં આર્વ્યા 
છેન દરેક ધરની કિ'મત આશરે ૪૦૦૦ ર્પૈયા હોય છે. ધરની પાછળ આંગણા 
મારે ખુલ્લી «ગ્યો હોય છે. આગળ પણ્ ઘોડી ખુલ્લી કગ્યો હોય છે. આ કેકાળે 
નહાતા ન્હાના ખગીચાએ કરેલા હોય છે, ધરના આગળ પાડા પત્થરો બાંધવો 



વ્ય શ ર! લડન ૯૧ 

જ*્પાશ્ર હે! મડ ડામરતી કરેવી હોય કૈ. પાકળીના પન “યાગયા એક સરખા 

જતે એક બીત્તના ઘમ્ને અડીતે હોય છે એટતે પાકર પણુએક મન્ખી ખુઃડી 

નભ્યા હોનાથી હડ પડાત પણુ સારા મળે છે. આડી એક સરખી માત આદ 

લાનનો હોગાની અજાણ્યો માગુમ સતાન નામ ગતે ધરતો નબર ન નણાતો 

હેય તો ભુવો! પડી ન્વય અતે ઘર ભાગતેજટ જડે, રમ્તાપર *4૨૭તા ધાણીજ 

સારી મખવામાં આવે છે અડીઆ મર્ઝ મધયમ નેય સહેવા હોડાથી ગાડી 

ઘોડાનો બીવડવ પમરત તગેતો આ જગા લડતતા સુખ્ત બશ્તગ્થી રર 

હોઢથા આ બાજીએ આરત માટે ન્યડર શ્રાજ્ડ રેવ) માધત છતું આ સુદર્ 

અને શાન્ત 4ન્તી જેઈ આપગે નણે લડન રહેરમા/ તડવી પ. 

21 1૫ ખતી ડાએ અગડા ડીગે એગુ વાતું હતુ ગ :નતીતી 

ક પના “તેયા તગર આવે તેમ નરી “આ હેઝ આપણે! દેશ -#તો પઢાત ઢે તેતો 

પિવામ આતી મત દીલ? થઇ :તય ઝે ચાછે થોડે :ર રસી આગા આજે 

વરસાદ તન્મતો હતો 

તા. ૨2-£-૧૩ મગળનાર 

લ'ડનઃ 

સારે અમે મામત વદ વિડત માર્ટનતા ગડઠાગ મુ 'મે ગ્હેર અ ગા 
“ગારથી ઠર્યા ધમા ડુક «મ્પતી પની અમારી 

પિતાત્રી માટે પાટા ૪વાની પેરીઆ આવી પડાયા હતી પેગીઓ ઉઘાડી 
૨ીમપર જ્યા રાઝ: કરી તપામી “જઇ તો અમારો ખધો સામાન મદા 

'આન્ચેદ ચામાન ગખ્ોા તાક કઇપણું તોલ 
કરી આ] નડાતી-મો ગ્વરી (ની સગ કન્પનીત ગ્યો આડાં હતી. 
આત્તોગતુ અદી રીતનું પમા! ડક પપ જેઇ અમન વણી નરઇ લામી અત 

આ / ઉત્તમ ગુગૃતે લીધે તેમનો આખા જગતમાં વ્વાપા? ચાડી રકો છે યુગાપના 
વગા ખમ «તેવા લાયક સ્ત્રબા અમે “તેન લીડ હતા અતે હવે તેવાલર ધદપરન્ડ 
ન્યૂઝીઅમો। પીક્થગ ગેડેરીઓ નનગીચાએદ તમ? જરાતો કટાળો આરી ગરો હતા 
અને અ ચીયાળાતી ફડક યદ સડત થટ સકગે તવિ એડ ત ડી વિગારએ 

જલદી પાગ જિડ્મ્યાત «વતો પિયા? કયાં ગામા સુમાવ ગો.ી અડી ગોરે 
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અમે પીતાત્રી માટે જગો રીકર્જ કરવા કુક કમ્પતીમાં ગયા. આગ્ત્રીયન લાઇડ 

કપતીની દ્રીગેર્ટ બદસ્થી નીકળતી સ્ટીમરમાં બે મહિના સુધી «ગ્યો ખાલી નવી 

અતે ૧૦ રૂપૈયાં વધારે આપવાધી માર્સ સેલ્સથી નીકળતી મેસેજરીમેરી ટાઇમ &મ્પન 
નીતી ફૈ'ચસ્ટીમર્માં જગ્યો રીઝર્વ્ડ કરી. આ કમ્પનીની અતે ઓસ્ટીઅન 

લાઇડ કમ્પનીતી ટીકીટો અદલા બદલી કરી શકાય છે. પણુ પીએત્ડએ કમ્પનીની 

ટીફીટ કોઇપણુ ચ્ટીમર કમ્પની સાવે બદલી રાકાતી નથી. 

અમે રહેતા હતા તે ઘરમાં, ધરતો માલિક સુ'યધધી ધી, મારાલા, ૫૫૬ 

વગેરે દરેક પ્રકારના જર્રતો સામાન મોકલી 
ત ગાર્ટનમાં જમવાની “આપતો હતો એટલે આ ઘરમાં રસોઇ દેશી રીવાજ 

સેઈ પમાણે બનતી હતી. ખે તણું વર્ષ પહેલાં એક 
ગુજરાતી રસોઇ અહીં માલીકે મોકલ્યો હતો 

પણુ તે હાલ દેશમાં જતો સલા હતેદ તોપણુ તેની પાસેથી એક અગે ખાઇ 

રસોઈ કરતાં શીખી હતી. તે અડી દેશી તરેહની રસોઈ ખતાવર્તી હતી. સવારે 
ગ્રેકપ્રાસ્ટમં લેક-બટર-ચ્હા-ટૂધ અને એક શાક, સુરતે, પોરીજવગેરે વાનીઓ 

બળતી હતી, અતે બપેરે દાળ, બાત, શાક, પુરીઓ વગેરે પદાર્થ મળતા 
રેપ્ાથી અમ.રી ખાવાની ઉત્તમ મેઈ થતી હતી. અરહીઆ ઓઔસરફર્ડ કેમ્પ 
વગેરે ડેકાણેવી કેટલાક તિઘાથાઓ રત્નમાં આવે છે કાયમ માટે તો માત્ર એક 
ખેજ વિદ્યાર્થર રહે છે. આ ખાનગી વીશી હોઈ આમાં ગમે તેને દાખલ કરતા 
નથી. ઓળખાણુતાળાનેજ રાખવામાં આવે છે. એટલે રહેવાતું” ઘણુ _ 

સોઇદાર થયું. 

તા- ૨૪-ઇ-૧૩ ખૂંધવાર- 

આજ સવારે અમે જીઓતલે(છકલ મ્યુઝીઅમ નવા નીકળ્યા, અમારા 
ન ઘરથી એેસરટર રત્તો એક મીતીટનો હતો. અડી 

લત પોલિસ. આવી બસની રાહ જેતા ઉભા રલા- આજે અમારી 
જતેડે દેઈ નણીતું માણસ ન હેણ્ાથી પોલીસને. 

પુછ્યું. લડનના પોલિસ ઘણા સારા હોઈ તેમની પાસેથી ન્નેઈતી માહિતી બળે 
છે. અવુ અમે સાભળેવુ' હતુ” તેતો આજે પત્યક્ષ અયુભક થયે. અહીંના પોલિસ 
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ડદમા ઉંચા અને નદ હોઇ ધણા ભ ય ખાડ4 ૭ તેમતી વોક “ડેની ગ્તેણક 

ધણી મળતાવડી હોઈ તો ઇને ખડું 7 મત્ત ॥ર વ્રઇ પડે છે અપ ત્યા તોનિસ 

એટતે લેકાપર્ અમલ ચવાતનારો હોય કે અતે ગર્નીના પોલિમ લોકાના 
નોક? થઇ તેમને “ધત મત્દ કરે છે ડિદમ્તાતગી તવા આવેલા માણુમને તેમતી 

વવેપ્ુક જનેઇ બ ડુજ નવાઇ લાગે છે તગર પુછે પણ -નન્તણ્યા માણમતે આ લોકા 

મદત “રે છે એવો અમતે ઘપડી3ર અતુભડ થનો એમનો પોરાક કાળા રગતા 
9 ઢ પાટડત કમ્મરપગ -ગતે ળા રગની ગડી હેય ટે અને દે મામાં મારા ને 

સભ્ય હેય છે એમના હાથયા મોળી ક ટકો ક ) હેતો તની ગને સ્ત મા કોઇને 

પણુ ધમ ।4તા હોય એડગુ અમે થ્દી નનેયુ નથી રસ્તાની રાહદારીતી કઠવગુ મરવાન 

મમ એમનુ છે પગેચાનતાનાએની સગ4ડ પર બડું ધ્યાન આપે કે નરડા 
માણુસ કે ન્હાતુ બાળક જતુ હો1 તા તેમનો હાથ ધરી આ બાજુથી પેડી 1શજુએ 
પરોચાડી આવે છે પોડીસના કહેના ગમાસે અમે બારમાં નબર્તી બમમા બેય 

લ્રડતતી ખસ * ગાડીઓ ટ્રામ ગાડી જેની મોળી હોઇ તેની ઉપરતી 
બાજએ પણુ ખેસવા માટે ગોઠનણુ હેય ઢે 

લડનતી ખેમેઝ બ્મની દરેક બાજુએ બસ મ તરક જય છે તે 
નનણુવા મા? મોઢા નબર લગાડેવા હોય છે 

આપણે નયા જવાનુ હોપ તે ખાજીએ કઇ બમ જય કે તે પુ૭્વાથી ખતર પડે 

છે તે તરદવી આવ4તારી પગુ 4યમને તે તબર દોડગાથી પોતીસને પુછી લેનુ 
પડે છે નન્તાના ૪પાથપર ઉન્તા રડીને બમ હાશ્નાર્તે નિશાતી કરવાથી ૪2 પાથ 

નજીક બમ લાડી ઉભી કરવામાં આવે છે ને ચાર કમ્પનીની મસે! ચાવે છે પણુ 
“લડત જતરલ ઓમની બમ કમ્પની તી બમ માડોઓ ઉત્તમ છે ખમકાં ૧૮ 

માણુમ અતર “અને ૧૪ મા'ગુસ ઉપર મેસી શકે કે ઉપર જતા માટે મહારતી 
ખાજ્ઠુએ મે।૧ શદરેપ હેઇઇ ચડતા €તરતા ક્ડેડે મવ7યુતુ પકડી રપ્ખવેડ પડે કે 
ઉતરવુ હોય ત્યારે બસ ઉભી રજા પછી ઉતરતું સકી સલામત બરેલું" છે આ 
બમ રગ રો [ન કરી સુદર્ કરેવી હોય કે બમતુ ભાડુ એશ મળીતે એક પેની 
એટને એક આતો હોય ઝે બસના ક? ટર મભ્ન હોઇ અન્તવ્યા ઉતારઓને 

દરેક રીતે મદદ *રે છે -ઓતે। મત મ્ડુઝીઅમ આવવાથી અમતે પી”તેનો 

સરમ્મ પામે ત્તાગ્વામાં નઆન્કા 
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ગા મ્ઝુઝ્ગમનાં પથમ અડતો નુખ હે] માગ પિતા પતે ચદ્દેન 
ખચ ગાતું તે અકાંતા ગધિપરીતે ખતાાડતો 

જગેાજછકલ ન્યુડીઅમ જો “મા થાન સાખતા ગામરતો હે 7 દેખાતમા 
અતેગમયાગ ચદ્રેખન માગુ તે! સમાધાન ; દેણાપ છે આ બ્ાષ્યું અર પિતા 

 પામેધી રીતે અ'ગો તે) હદીમ્તું વિડિત ૭ 
પૃ્તતે *ડ1નતી અત્રે કઇ ખાસ ૬૪૩૨ લાગતી નથી આ બાગૃતી એક જાજીએ 
વેરતા દગા જેવડો સદેદ ડાધ છે આ ડા 1[ઇવખતુ સ ત અ રય થઈ જય 
છે અને [૪ ષપતુ કેફ ન્હાના થાય ૬; આ તિતાય બાગનો રચ પણુ વદવા 3 ઝે 
આ મુડીઅમ ભુગર્ન સાસ્રીઆતુ હોરાધી નયકીતા પેડેમાને ભાણું બતાવ 
વાથી તૈમતે આનદ થઇ તથા ફર્મનું કહ સાસામત કરતુ જણુરામાં આવતે 
એવા ઠેતુયી અમે અડી આ રા હતા. મ્યુગીઅનના મુખ્ન અમલદારને મઝાનું છે 
એનુ કડેડથાં પોવિસ ચોપાઈ અમતે આપ્રીમમાં વ ગશે દતા કારતતે 
બાણુ બતાવતા તેને અમારી હઝીકત સાંતળી અચ્ચ્રર્ય બતા યું અને અવો 
અતત બાણુ તેગે કદી “યો તથી એડ કું અ *ગુઝીઅમનાં એક પીશા 
ર્ગતો પત્થર એણે અમતે ખતા-ડ તે પાભીમાં નાખ્ના પગી એક ખે મોતીટય 
પર ચતો અને પાણી મહાર કારીતે ગુદ પ ૫૭ રરી પડેલા જેર પાગે 
“માપારદજક થતો પછી આ કારકત સાથે અસે મુખ્ન અધીધરી તરફ ગયા તે] 
કલુ કે જુતા પુસ્ગકમાં રગ બદલનારા પત્થરતો ઉ રેખ 2 ખરે! પગુ ગેડનાર 

સગ મદલ મા પછી તે «મ પાછો થય એડગું કઇ જચુડાગાં નથી અમે તાર બાણ 

બતાતયુ અતે તે બદલ તેરે અમારો ઓપચારીક આબ રે માન્ગો અને તેજે સગ 
બદલાય તારે પાશ્નો લાની સતાવવા કહ્યું આ માંગમનેં ગમાગ કડેરાતો વિશયાચ 

મેલે નહિ એવુ લાગ્યું પોતાની નગુ બહાર થડ ચીજ નમી એગ તેનુ 
મીથ્પાભીમાન નઈ અમને ત1ઇ લાગી યગ મ્યુકીઅમ લેઈ અમે પાગ 
આગ્યા આ મ્યુઝીઅમ «તેવા લાયક કે 

બપોરે નેશતવ પિક્ચર ગેલેગી ત્તેડા ગયઃ ગા પૈવેરી ટરારલગર સ્કેશટ 
પાસે ઝે લડતતા આ સ્કેતર ઘણો બગ અને 

ટ્રાક્લમઝ્કેનર્ અને પેઠયર સદર ઝે સતે ૧/૦૫ ટ્રાફ્લગતી વહધભય 
મેડેરી નેવમનનેમોગે જ્ય મેળ યે વેના ગ્મારદ માટે આ 

ચોક કરી તેના એપ ઉચા થાભના ઉપર નેતમનતું 
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૧૧ મોન ] ડે લડન ઈ હ્પ 

પુતળુ બેમાડેડ કે અહીંગા ખે મોટા કુારા રોજ ઉડતા હોઈ સોભા બડુ સુદર 
જણામ છે. આં શિવાય બીન્ત અનેક સેનાપતીએાના પુતળા અહીં ઉભા કરેલા 
છે ચોક ન્નેઇ તેતી નજકતી પીકચર ગેતેરી જેઈ લાખો રપૈયા ખ્ય કરી આ 
પીકત્રર ગેવેરીતે] યગ્રડ કરનો છે. પણુ પેરીમતી છગીઓ ન્તેયા પછી આ કઇ 
વિશેષ સારો લાગતો નધો તા પણુ અગ્ેજ ચિતકારોનો થાંત્રે જેવા માટે આ 
સમહ સારે! છે. 

તા. ર૫-છ-૧૩ સુરૂનાર૨* 

“મમારા ઘર્ તજક ટ્યુશ રેડ્વેતુ “તોટિંગ હિલ ગેટ ” તામતુ સ્ટેરાન હતું 
લાથી ટ્યુમ કેલ્વેમા બેસી સેન્ટ પાલતુ મદીર 

ય્યુબ રવે. જેના «૮4ના પિગર કર્યો આ સ્ટેશનની ખહા- 
ગતી બા“ઠએ ટયુમ એડવા લ્રાલ «ગતા મોટા 

“દ્રાર લગેલા હે છે ટીકીટ કાઢયા પછી લૌદટમાં બેસી ૫૦-૫૦ પ્રીટ 
₹/મીનના તતથ્યુ પડયુ જમીનમાં નીચે રૅત્તેતા પ્તેટપાર્મ હોઇ વી"7ળીના 
દરાતા મકત ભય ઝે. યતા માધતવી આ ટેકાણે ઉપગ્વી ઉમેશ ગ્વચ્છ તુજ 
હતા છે।ડવામાં આતતી હોવાથી અદર બીલકેવ જતને ગભરામપ્ં થ્તી નથી ૬ર 

૩-૩ મીતીરે ગાડીએ “વતી હોવાથી અ! સ્ટેશત પર રાહ જેવી પડતી નવીન 
આ ગાડે તણુ ચાર ડશ્યા હોળ તે ડીનટળીના સાધનથી ચાવે છે. આ ગાડીમાં 
એક-૮ વગર લેત બેસતાની વ્યવસ્ત્રા અડતા “જેડી ગેકન્ડ કલામના ડમ! જેરી 
સરસ હય છે દરેક ડન્મામાં કડકટર હોઈ તે સ્ટેશનનુ' નામ મોણટથી કહે છે 
સ્હેશનપર ૫૫] મે -મકરે સાત આઠ ઠેકાણે લખેડુ હોય છે “ણે રાત્રે મુમાકરી 
કર્તા હઇએ એડુ લાગે છે. નમે પાસ્ટ ઓરિમ સ્ટેવતે ઉતરી લીદ્ટમાં ખેમી 
ઉપ્ર્ મપા ૫૦-૨૦ માખમો વતે શય એડ મોડુ લીદ્ટ દરેક સ્ટેશતે હોમ છે. 
ઉપરનું અજ્વાપુ ત્તેઈ આશ્ર્મ લાગે ઝે. આનુ ભાડુ ખતના ભાડા જેટલુ જ હોઈ 
લડત ગમે તે ભાગમાં આ રે“તેધી જવાય છે આવી રેશ્વે ન્તેઈ અમતે બહ્ 
નવાઈ લામી 

ઉપ? આવ્યા પછી મેટપાલનુ કેથોડવ જેવા ગપા આ ભદીરની પ્રનાચ્ત 
વધ્યી મોગી છે. પષ્યુ અ દર જેવા નનું કરા' નથી- 

કેમીકલ. અ બદીરમાં ડ્યુક નદ તેલીંગટન-તેલસન વગેર 
પ્રનિ& ડુગ તી કભર રેરાયી આ મંદીરનું મહત 



૬] મુરપનો ધવામ [ ભાષ 
ન કક: ડે --- સ્ક 

છે મોપ્ઞર ચુડા ૯૪૫ મખ્ય પછી, વીકેમેરીઓ ણીતી ડામેમડ ન્યકીરી વખતે 
ક એવા ન“૪રીય ઉતસવ ન મદીરમાં મોઢ મમારલધી ' પાર્વના કતાના 

નવે છે ) 

બપોર હેડન ગામે પિમ તોની સરતુ “તેવા ગયા લડતડી પાચ શાત 
નાધ્લતે છેટે આ તિમાત ઉડાડ॥નું મેઘત ઢે 

વિમાનની સ્તો અને ત્યાં બમ અતેનિ-7ળીની 2ાનથી જતાય છે 
ના મેઘનતતે ક*્પાઉન્ડ કરીતે અદતી થાજીએ 

લોખેતે ખેમવા માટે જગ્યા કરવી ઝે માહુમ દીઠ એક આીનીંગતી ટીકીટ કહાડી 
અમે અદ નેત્રા ગયા. શરત ડરૂ યતા પડેલા જીદ જુદા વિંમાતો પ્રયોગ માટે 
ઉડા॥ જેતા હતા આ વિષાતે! માનોધ્વેન આવોપ્તેન જતતા હતા આ વિમાન 
તોને માપખ્લ જે શ પડા જોઈ વિનાતતો અનગતો પ કો શરૂ કર્યા પરી ૪તીનપર 
૫-૧૦ કદમ સુધી જમીનપર ન લય પડી તિમા1 જમીત છોડે ટે અને-આજે 
પ્રથમત? વિંમાત ઉદતુ સ્તેવાધી અતે મહ અત દ થવો આમાના તે ત્રયુ વિમા 
નૈ! તો પ્્તીતા “વાત? વાગતા હતા તે બડુઉચે ઉઠી ગયા ને પાડા ખઆાવ્યાજ 
નહિ કયું રિમાત તેઘનળે ચકડ- આધી વડેર ગ વે ૪ કયું રિતાત જમીતપરથી 
વહેતુ ઉડે ટે વેરે અતેક તરેડતી ગરતો ય ? સર્વમાં કયુ તિયાત યું ગે 
એક મોમ ભૃગળામાથી ( મેગડ્ેેનની ) પેક્ષથને «્યાતવાનાં આવતુ હનુ આ 
સત્તા જેતા તણુ ચાર કવાક આતદમાં તીકળી ગયા 

સાજે સકતો પુરી થયા પછી લોકો પાહો જતા માસે ટ્ામતા તમેવા પામે 
એપ્ટા થ્યા બહુ ભીડ થઇ હતી ટ્રામ દસદત 

અહીના તોકોની સભ્યતા માતીટે છુટતી હતી અતે અમા? જમ્યા મળતા 
સુધા એક ક્લાક ઉભા થઈ ર*વુ પડયુ હતુ 

બધાને ઘેર જવાતી ઉતાવળ હતી પગુ લોકે! એવા સભ્ય હતા કે જેમ જેમ લોકા 

ટ્રાભના રશનતે આવતા ગયા તેમ તેમ હાર બધાઇ ખધા ઉભા રલા હતા અને વારા 

પછી એસવા માટે ચાર ચાર માણુસની ને એક સોટી પવથ્યું હેય તેમ ગોઠવાઈ 

ગયા હતા પાઠ્ળનો માણુસ આગળ જતા માટે જરાપણુ ત્તાવળ કરતો નહોતો 

એટલે ધકા ધડી બીલુઝ ન થતા બધા એક પછી એક ટ્રામમા ગેસવા હતા 

ગા સભ્યતા જે અમેતો બહ નડાઇ પામ્યા આપણે ત્યા નવે મમગે કેટલી 

ધા બટ અને મારામારી થઇ ગઈ હોવ” 
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તું. ૨૬-૪-૧૩ શુક્રવાર, 

લુ'ડન* 

આજે રા માવલણુકરતે મળવા માટે અન્ડરગ્રાઉન્ડ રેટમે રસ્તે વિમ્ગલડત 

પાર્ક સ્ટેશને ગયા આ રેલ્તે કેટતેક ઠેકાણે ભે(ય- 
અડરમ્રા3ૅત્ડ રેલ્વે, રામાં અને કેટલેક ઠેકાણે જમીનપર કરેવી છે. 

અને ટયુખ રેહ્વે સળ ગ ભોયરામાજ હેય છે આ 
ર7ેના પ્લેટયરાર્મ જમીન ઉપર કરેલા હેય છે અને ત્યા દીવસતુ અજવાળુ આડી 
રકે છે પણુ પ્નેટફ્રોર્મ ઉપર જના માટે દાદર ઉતરી તીચે જવુ પડે છે આ રેતે 
પણુ 1:7ગીથી યાવે છે અને ગોઇ પશુ મારી હોય છે ગ્ટેશને ઉતરી માવલ રુકરને 
(ષા જવા નીકળવા પણુ ધમ જડયુ તતિ -ગમે કઇક શોધમાં છીષે એવુ જણી 
એક રસ્તે જનારે પોતે થત્રતે અમને માહિતી આપી અને તે માણુમે અમારી પાગેના 
રસ્તાના નામ અને ઘરના તબર ઉપરની તે ભલા માણુમે અમારી ભેડે આની તે 
ઘર્ ખતાતી આપ્યુ આ તેતી ભથાઇ સ્્તેઇ અમે તેને! ઉપકાર માન્યો. રીત માત 
અને બોલવા ચાલ4ામાં અડીના લે।કે ઘણાજ સરસ માલુમ પડયા રા. પાતલણુકમ 

ઘેર નહિ હે।નથી તેમતી પત્તીતે મળી અમે પાછા આવ્યા. 

લડતમાં અનેક જતુના પ્રટર્સતે) હમેશ ભગતા હેતાવી પદગૈત માટ 
કેટવીક જગ્યાઓન્ટ કાયમતી નકી કરી રાખેવી 

ઊિપીરીઅવ ર્સા્વેમ એક- હેય ઝે. ગર્વમ્ કોર્ડ નામતી %/ગ્યામાં “ ઇમ્પીરી- 
સીંગીથન- અવ સરડીમ એકમીમીતન ” ચાનું હતું તે જના 

ગયા લર.રી ખાતાનું કામ ફે”] અગત્યવું છે 
અતે દેતના ખચાવ માટે કેટી તયારી કગ્ની પડે ઝે એ ગામતની ક'પના માધા 
શણ તોકાતે આપતા મધટે આ પદર્ધન લસ્કરી ખાતા તરયધી ભરનામાં નબાવ્યુ 
હતું આ જેવા મારે રી દું મા $મ ર૬ એમ શીવીંગ હતી આ મદસનમાં રોન# 
ખે 4ખત -મારમારી લડાધ્તુ નાટક કરી બતાડરામાં આવવુ હત પણુ -ગા? 
પદર્સન શતૈતા સા“7 પદી નઇ તેથી આ લડાઇ તોડા દવે પાછા નઆડરાનું અમે 
નગી ક્ય 

પ્રક 



છ] યુગપતો પવામ. [ નામ 
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તા. ર૭-૪-૧૩ થનીવાર્. 

ખપોરે બે વાગે આરમરી લડાધ્તો ખેલ જેતા ગયા પદર્ઘનમાં જવાતી 
છી તેમજ તાટક નેનાની રી જુદી જુદી એક એક શીંગ આપડી પડી આ. 

ટક માટે અધ ગોળાકાર થીએટર જનાન્યું હતુ. સ્ટેન્ટ ઉમ્ર એડ મોહડું ગદર 

હોય,એવે। દેખાવ ગોડવેવો હતો- અને પાચે દરીઓ બતાવવા મારે એક ન્હાતુ* 

ત્તનાવ કર્ડું હતુ', નાટક ૨૩ કરતા પડેલાં બધે અધા૩ કરતામાં આવ્યું અતે બ દર 
પરના દોના બળતા હોય એમ દેખાયુ” પછી આરમાર્તી કવાયત કેવી રીતે 

કરવામાં આવે છે તે બતાવ્યુ. મોટી લડાઉ બારકસોના આકારતી નહાતી નહાતી 
પાંચ છ શીટ લોબી બોન કરેલી હતી આ દેખાવ થઇ રહલા પછી બદર પરતા 
સ્રહેર્માં ખળવે। થયો હોય અને આસમાની બોટો આવી તોપોતો મારો ચલાવતી 
હોય એવે દેખાવ બતાવ્યો. આ નસુનાની બોટપન તોપો છોડવાની ગોઠનણુ 

“આબેહુબ બતાવી હતી અતે બદર પરતા કિલિલામાથી તોપો ધુટતી હતી તે પણુ 
દેખાતું” હતુ. દરીયામાં સુરગની સુકેવી માઇનતધી એક આરમા? જહાજ ડુબી 
જતુ હોય એવો મરસ દેખાવ થયે. અતે આવી દરી-ગાઇ લામાં પણુ તિમાનેદ 
શ ભાગ લેકે તે ખતવ્યુ* આડી રચતા એવાતો ઉત્તમ હતી કે અડધા કલાક 

સુધી અમને એવે! ભામ થયા કર્યો કે જનણે ખરેખરક7 લરાઇ ચાવી રહી છે. 
ડાર્ડન્લેમતી મામુદ્ધુતીમાં અગ્ેન્તે અત્યારે જે મણયુદ્ધ ચલ્ાની ૧લા છે. તેનુ” 

વર્ણુન વાચતી વખતે આ નાટકતો દેખાવ હમેના ચ્યાંખ આગળ ફર્યા કરે છે. 
“આ નાટક ઉપગ કવુ તે પ્રમાણે આરમારી ખ'તા તરફથી થતુ- તે જેઈ મદર્શ- 
નતો બાષી રડેતો ભ'ગ જોઇ અમે પાછા આવ્યા. 

તા, ૨૮-૪-૧૨? રડીડર. 

લડન. 

કૌન્ટીનેન્ટ (શેટગિટન સિરાયના ચુરાપખ 5) કરતાં પણુ અઢી વિલ્ાયતર્માં 
મ રવીતાગ્નો તહેતાર વધારે ગુસ્તાદથી પળાય છે નમાજ 

પો બીમેતીઓ ખાણું થઇ. ગામની બધી દકાતે બધ હતી. શહેરનો વ્યાપાર 
નણે બધ થઇ ગયે હોયગમ શહેર દામ લાગતુ” 



૧૧મો ] થડત, [ થદ 

હતુ ખાતગી તોકરોને સુદ આજે અરધી રકા મળ કે આજે શેડ નરોત્તમ 

મોનરછ હિદ્સ્થાન પાડા જનાના હતા એ2ને તેમતે ડિદાય કરગાતે વિડગરીઓ* 
સ્ટેશન ઉપર્ ગયા તેમશે સેશન ઉપર્ અમારી ઓળખાણ ધો ભીસે “નેડે કરારી 

પ્! ભીસે અડી કેટલાક વર્ષથી વિલાયત રહેત] હોઇ પોતાતે નિર્વાહ અનેક 

તુર્હની યાલિક શેધે1 કરીને ચલાવે છે આપણા દેશનો માણુમ આની રીતે અડી 
ઉત્તમ પ્રકારથી છતત ચલાડતો ત્તેઇ અમને ધણોજ આનદ થડ આજે 
«નીડર હોગાથી ગહાર કઇ ગયા નહિ # 

તા રદ-૯૪-૧૩ સોમવાર. 

લ'ડન. 

વડોદરાના અખઉન્ટ જનરલ મે રા ર દાતારના સાળ' રા ખામ હડતર્મા 

મીકેનીમ્લ ઈન્જનીયરીગતો અભ્યાય કરતા હત્ 
જ્યમ ટુયાડનુ મીણુતા પુતૃ- તેમવી એળખાણુરા માવવણુષ્રે કરી આપી હતી 

ળાતુ મ મહમ્યાન- અતે હાલમાં તેમને રનન હોવાથી લડતતે કેટલેક 
ભાગ ખતા4ના આજે તેઓ અમારી. સાધે આવ્યા 

હતા અમે તૈમતી સાથે મેંઠમ ટુયોડના મીણુના પુતમાનું સચહાલય જેના ગમા 

આ પ્રદર્શનમા,અનેક અતિહાસિડ પુગ્નોના પુતળા હતા પૂતળા બડુ-# મગ્સ 

અતે આગેડમ હતા દરવાજામાં એક પોવીમના સીપાધતુ, પ્રુતઝુ અતે એક કેટ- 
લીગ વેચતણ માધવ પુવળુ એના તો આંગેબ હતા. કે પડેવા યથમ “મે તો 

તેમને સાચા માણુમ મમવ તેમની પારે ગયા “મા સયહ ઘણે ઉત્તમ છે.. 

ગને લડતમાં આરનાર દરેક સખસે ખામ નેવોજ જેઇએ નવા નગ ધસિડ 

સુડોોના પુત હત? તેમા નરા સુમ્તાત જાય છે અતે સગ્રડમાં વધારા થયે 
«ય છે આ મમનના ભોયરામાં અનેક ખુની તથા જુગાર ર્મનારાના વિગેરેના 
ચુત એના ગો યા છે કે તે સેઝઆપ ગતે કપારી કું? છે અ પદશ નની ઠ્ઠી 
એક સીવીગ છે આ ઉપ।ત અડી તેળોડીયતતી “નેમ યાદગાર વમ્તુઓઆના. 
ગગ્રક છે જે જેના માટે છ વેન્સ આપવા પડે ઝે લયા પડેગા તેપોનીયો નાતે. 

કટના અનેક તકતાઓ અડી ગખે॥ છે તે ખામ તેરા વાય છે 



_...------------- 

8૦૦) યુરાપનેદ ધવાસ- [ ભાત્ર 

તુ. ૩૦-૪-૧૩ મનળ॥ર 

ઈ આજે રા, બામ સ ગાવે બીટીરા મ્યુઝીંગમ નવા ગયા. આ મ્યુઝીઅમના 
એક વિભાગમાં એક મોટો ધચદ મન્ય સતર 

ખીટીસ મ્યુઝીઅમ. જે, અતે તેમાં અર્ ૪૦ લાખ પુસ્તકો છે. આ 

સિવાય અઢીયાં બીછ અતેક વસ્નુઆનો સમહ 
છે. આ સગધ ખરેખર જેવા માટે અદ દીગસ પગ પુરા પડે નહિ પણુ અમારે 
તતા એટલો એ વખત ન હોવાથી આખે દ્વિમ ફરી અમેં ઉતાવળે ઉતાવળે આ 
સ',$ જે લીગે જેમ પેરિસ ફ્લોરેન્સ વગેરે સ્પ્રે ચિયનતા- સહ મોથ છે. 
તમ અડી” આ વસ્તુઓતા સ'૩ બડુ પ્રચડ છે. અડી” મ્યુઝીઅમ જેવા માટે 
યુરાપના રશોતી માકક કઇ પ્રી આપવી પડતી નથી. આ સમહ જયા પછી 
ખી'' બધાં મ્યુઠીઅમો નાનાં લામે છે આ સચહાલવતું સ'પર્વુ વર્યીન કરતાં 
એક મોઢા થ્રન્થ લખાય તેમ છે. 

તં, ૧-૧૦-૧૩ ખુધવાર્ 

આજે બપોરે સ્કાલા થિખેકરમાં “ ક્તિમાં કલર ” નો ખેલ જેવા ગયા. 
ગા ઠેકાણે અનેક તરેઠના રગીત ચીત્ર! બતાવ્યા, 

“કિનેમા કલર “તા ખેલ. પછી એક નવી જતતોજ સીતેમાતો પોગ 
નેવે. સીતેમામાં જેમ ચિત્રો પડદા પર દેખાય 

છે તેમ ત થવાં સ્ટે?પર માણુમતૃ ચિત્ર દેખાતુ' ( બેકકાઉન્ડ » પડટા વિગેરેના 
આધાર શિવાય આ નિત કૈરી રીતે ફરતું હતુ તેતી અમને કઈ ખમર પડી નહિ. 

આ ચિત્ર કેટલાક નાટકમાં નોયરામાંથી કાચોધી ગેડવણી વડે ચાલતા માણુમની 
ખમા લુતુ તુરીઝે દેખાડવાર્માં આવે છે તેરા પકારતુ' કક દોય એવો ૫ 
ભામ થયે. સાંજે પાંચ વાગે ખેત્ર પરા થયા પછી બડાર આબાતે અંધાર" 

થઇ ગયુ' હતુ” 

અડીથી પાઠા આવતી વખતે સાઉથ કેન્સીગટન સ્ટેથન ઉપર એક નાટ- 
કાતી ટીકીટો વેચવાની દુકાત છે. અહીથી “સીલ્ડ 

ઓર્ડમ” નાટકની ટીકીટો “રડ” નામના નાટકની ટીકીટો ખરીદી કર- 
ખરીદી. વાની હતી. આવી નાટકની ટીકીટા વેચવાની 

દુકાનો પુષ્કન છે અને અહીં ટેલીફોન વડે અઝુક 



પ્૧મો ] લ્ષચ્ત [ ગ્૧ 

જગ્યા ખાવી છે કે કેમ તેતો તપામ કરી“/ગ3 રીઝતર્ડ પચુ કરી આપવામાં 
ગાવે કે જે તાટક શાળાની ટીકીટો રીઝ્ટ કરતાની હોવ તેતે તકનો ધત્તકતે 
ખૂતાતગામાં આવ છે અમે જે નાગ્કની ટીકી. નાત્કચ્રુહ લેનાના હતા તે 
* ફુમીડેત ” નામનુ હે।ત વણાજ થીમતી ઠાદ; હતુ અતે તેતા દર્ પણુ ધણા 

ગ્રોધા હતા એકતા એક નાટકનો પ્રનોગ તગ્ ચાર મહિનાથી 3જ બે વખતુ કર્" 
વામા આવે ઝેતતો પશુ આ નાટક એટનુ તો લાકત્રિય થઈ પડયુ હતુ કે “આજે 
જગો ખાવી નની એમ અમને જણા-મુ ત્યારે અમે રાકનાગ્તે માટે ટીકીટો 
રીકર્ગ્ડ કરાળી છે અ દેતમાં તાટક જવાતો શેખ ગડુજ વધી પડયે છે. ગમે 
તેવે સાધારણુ માણુમ હોય તો પરુ આડે દાડે એક વારતા નાનક “નેના «યજ. 
પરેણૂાાગતમાં નાટક દેખાડનાને રી અર્ડી બડુ પ્રચલીત છે 

તુ। ૨-૧૦-૧૩ ચુરવાર 

લડનતે “ ઓક્સફર્ડ સ્ટ્રીટ ” નામનો *મ્લો ધણોજ ભપકદાર છે અકીં 
દુકાનોને આગળની બીતોને બદવે મોટા મેટા 

લ ડનની રાહદારી કાચ જડેલા હોઇ, દુકાનની અ દનો તમામ દેખાર 
બડારની દેખાય છે રસ્તાપર પને ચાલનારાઓતી 

તેમજ ગાડી ધોડાઓની 4ણીજ ભીડ રહે છે આ રસ્તો નઈ આ દેરાતા 
ઔધર્યનો ખ્યાલ આવે ઝે આમલી મોરી ભીડ, છતા રસ્તા ઉપર બીલકન 
અવા” ચતો] નથી કેમરે રસ્તાપર તાણીને ધાડા ક્હાડી મોલવુ ઘપ્ડૂનન અમભ્ય 

ગણાય છે આજ રગ્તે આગળ જતા પેકદીની સરકસ નામતી «ગના આવે છે, 

અધીયા ચારે બા“દધી દસ બાર રસ્તાઓ આવડાથી ઘણીજ રાકદારી રહે છે. 

આતી ન્યડમ્થા લડતને! પોલિમ બહુજ ચાલાકીથી રાખે છે અહીયા તે વારા 

પૂરતી ઇપણુ રર્હાની ગાડીઓ ખધ કરી બીન્ન રસ્તાઆતી ગાડીઓ ચવાવવા 

માત આગળીથી ડુકમ આપે ઝે આ પ્રમાગે એક ઠેકાણે. મોમ્ર ગાડીઆ-મસ 
વમ્ેરેની એષ પડી એ' મોરની હાગ્નીફાગ ગાડીનો છુટવાના હુકમતી રાહ નેત 
કલી રહે કે તે નેતાની ધી ગમ્મત અવે છે શહેગ્ના રસ્તાઓ લાકડાની 
ઇંગ ગેમાડી તે ઉપર મર રેડી ત્યાગ ડગલા હોય કે એટતે સ્તગ્ઠતા ધધ (૪ 
સારી હેય ટે “મ રાણેર ધ. ગાડીત હોડાવી પેરીમ-મર્વીનની માટન રતાએ, 
બધા લાપ્નિમધ અને સરખા નથી તોપણુ રસ્તા અતે બન્નરતી શોભા અપુર્ઝે 
છે તે મઝ અમે આજે મારે પને નાલીતે તીનતે ત્તેણ સાવ્યા 



૧૦૩] યુરોપનો પ્રામ 1 શ્રાગ 

બપોરે અમે નીજળીની રેત્તેમાં તેસી ક્રીસ્ટન પંતેસ નતેવા ગયા અને 
પૅતેમ એટવે મજનાડો એનુ નામ આપ્ન ઝે પણુતે એશ મહેલ તધીઈ સ 
૧૮૫૧ મા હાઈડેપાર્ટના એક મોડુ જાતિખ્યાત ઔવાનિક પદરરત ભરતામાં 
“ાબ્નુ હતુ તે માટે તેયાર કરેવી “યા ખાસ ઈમારત છે ગદર્શન થઈ નલા પછી 
તે ઇમારવ વ્હીંની તોડી પાછી ૦મી કરતતામાં આરી છે આખી ઈમારત થચના 
ન્છાના ન્હાના તમ્તા બેમાડીને કરેલી હોવાથી તેતે “ ક્રિમ્ટલ પડે4 “ અગર 
આયના મહેલ એવુ નામ -મપ્ુ છે આને મુખ્ય હેલ ૧૬૦૦ પ્રીટ લાગો બત્તે 
ખાજુએ ૨૮૨ રીટ ઉંચા મોટા મીનાગ ઝે અહીઆ એક ૪૦૦૦ નયડ નળી" 
આતુ એક મોડુ “ ગરગત ” વાજત્ર €ભુ કરેલુ કે “મને તેતી પાસે એક સાથે 
પાચ હન્નર જુદા જુદ વાવો વગાડનાગઓને મેસનાને માટે એક મોટા આરચેસ, 

કરેલો છે માતી આસપામ ૨૦૦ એક્ર્તો સદર બમીને હોઈ તેતી શોભા ઘગી 
અપુર્વ લાળ છે અહીંઆ ક્રીકેટ-૬ુટમ્રોલ વરે માટે ન્ગ્યાઃઓ હોઇ મોટ્મોટી 
મેચો અહી રમાય છે તે વખતે લાખા માણુસેની ગદીંઆ જેવાને એકઉ થાય 
છે એડ રા ખામે અમને કહ્યુ 

આ ઠેકાણું આજે ક્ીસેન્થીમમ નાતના લોમ્તિય કુવાતુ એક પ્રદર 
ભરાયું હતું આ કુલ મે!ટા કમળના જેનડ્ હોમ 

કરીગેન્થીમમ નામના ઇનોવુ છે પણુ તેતે કોઈ ગમરતો વાસ હોતો નથી 
મદ્શન આપણા દેશના જેના સુમધી કુવો અડી થતાજ 

નથી પણુ જે જતના જુવો થાય છે તેતે કેવા 
ધમરનું ખાતર નેઇએ છીએ વિગેરે હમીમ્તનો ખુબ ચાત્ત્રીય -મ્યાસ કરી તે 
કુતો કમ મોભા તે ખુગસુરત થાય તેતો હરેહમેશ ગયત્ન ચાનુજ હોય છે અતે 
આવા પ્રયનને ઉત્તેજત શ્યાપવા માટે દર વડચ આવા પ્રદર્શન જુદી જુદી જતના 

યાપી વનસ્પતિ માટે થયા કરે છે તે ઉપરથી દરેક બામતપર આ લોકાની કેડી ખત 
છે તે સહેજ જણાઈ આવે છે આપી રીતે સૃષ્ટિ નિયમના ગુહ રહસ્ય સમછ 
સેતા ન્વવફારિક ઉપતોગ કરવામાં નમા લોકા કેની ખુદ્ધિ ચનાવે છે તે ખાસ મનન 

કરવા લાયક છે 

આખો દહાડે ઝરમર ઝરમર વરસાદ પડતો હોઇ ધોર અધકાર હું 
“માપ(। દેરની માકક અહીં નર્થી ભડ થતા 

અહીની હડ નતી પણા હત્હસેશ આવો ઝીબો ઝીલેદ તરસાદ 
ચાગુ7 હોય કે ગાવા 4ગ્સાદમાં છનીની બડ 
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ક 
જરૂર પાતી નથી પખ્ એક એવર કેટ પહેસ્વાથી ચાશે છે, એટલે અડી પુરષ 

વર્ગ છતી ઓઢતા નથી. અતે કદાચ કેઈ વાપરે તો તેને બચોઓ જેવો નાજુક 

ગણુવામાં આવે છે. વળા અહીં ખુલ્તા તડકા પણુ ખહુ પડતો નથી. વાદળ॥થી 

અમર ધુમસથી આખે દહાડે ધોર અધાર' રહે છે. અહીં રોજ આવી રાતે 

અપાર્ હોવાથાં વચ્ચે નારે કોઈ વખતુ સર્જ પકાશ પડે છે તારે વતે બહુજ 

આન'દ લાગે છે. આવે દડાડે એક બીત્નને ધણો? સુદર લ્વિસ એમ જીદી જુદી 

રીતે કહેતા કરી આનદ માતે છે. 

તુ।, ૩-૧૦-૧૩ શુફવાર. 

આજે અહીંનો હૅરેલ્ડનો પ્રચડ ઝ્ટોર જવા ગયા. આ સ્ટોરતી ઈમારત 

પાંચ છ માળની હોઇ બધા માળની મળી એકદર 
હેશેલ્ડતો સ્ટોર, ૧૮ એકરની જમીત રોકાએલી છે. આ સ્ટોરમાં 

એક નાનામાં તાતી સોયથી માંડી મોઢ મોરી મોટર 
ગાદીએ સધી દરેદ વ્યવહારતી ચીટ મળી શક્ઠે છે. કોઇ અસુક ચીજ અહીં મળત 

નથી એમ કહી] કોઇપણુ વરાક અકીંથી પાછે! જતો નથી. એક હેલમાં ઘરાક 
ખેશ્વા માટે સગવડ કરેલી છે ત્યાં લખવાનું તોટપેપર વગેરે સામાત ઘરાક મારે 
મહત સુકેલાં હાય છે. વળી એક મોડું ઉપહાચ્ગૃહુ પણુ છે. આ દુકાનતો  ભપકે! 

અતે સામાન વિગેરે જઇ અમે તો છક થઈ ગયા- ધરાકની ખરોબર સગવડ થાય 
છે કે નહિ તેયને ન્નેઇતે! સામાન બરોબર દેખાડવામાં આવે છે કે નહિ વિગેરેનો 

તૃપાસ મખવા અમલદારો %રતા હેય છે. આ મોરા સ્ટોર એક એક પોડ 
(પર રૂપિયા )તા નાતા રોરથી દોર કરોડ રૂપિયાનુ ભડોળ એકડું' કરી કાઢવામાં 
આવેલો છે, આવી રીતે એકત્ર ભડોળની કમ્પતી કેટલો પ્રમાણિકપણાથી ચલાવ- 

વામાં આવે તે ખાસ આપણા લેને જેવા લાયગક છે આ સ્ટોર બધો નવાઇ 

રહા માટે અતે ફરી બે ત્રણુ વખત પાછા આવ્યા હતા તોપણુ અમાર્' સમાધાન 
થૂયુ' નહિ. આ સ્ટોરમાં એટલી તતા વિવિધ વસ્નુએ છે કે એક ભાગ 

જેવામાંન7 ત્રણુ ચાર ક્લાક ચાલ્યા ન્તય છે. આ દુકાનમાં એકદર છ હબ્તર 
ને।કર લોકો કાસ કરે છે. વ્યાધ્ટલે ડલી સેલ્ષ્રીજ, ન્નેન બારફર, આર્મ એન્ડ નેવી 

વિગેરે પ્મ્પતીના ખીન્ન સ્ટેરે છે ખરા પણુ અહીંના નેવે એકે મે 
સ્ટાર નશ્રી. 
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રને સીશ્ડુઓરડર] તાટક જેવા ગયા. નાટકકડ પેલકાથી ચીર ભરાઇ 
ગયુ ઇતું. નાટક્તી બા1 અસેછ હોઇ અમતે 

સીલ્ડઓરડરતુ નાટક. નનેનાની ખુ ગમ્મતુ આવી. નાટઠના પડદા પણુ 
ઘણી કાચગરીનાળા હતા સીતમીતેરી પણુ ઘણી-# 

ઉત્તમ અને સ્વાભાતિક કુદરતય હતી. આપશે રાં સીતમીતેરીરમાં અતિશય ભપકો 
ઢરી તેતુ માહજકપણું ચાલ્યુ «ઈ મત ઉપર ઉડી છાપ પડતી નથી વશી એક 
મવેદામાં એકની એક સીતેરી કાયમ રાખવામાં આવે છે અને આપણી પેડે અહી 
એકપ્રવેશમોં અનેક જુદા જુદા સીન અને પડદા બ“લવામાં આવતા નથી ગાયન 

સાધેત્તેતુ' વાઘ વગાડવા ૫૦-૬૦ માણુમોનુ એક ખેન્ડ વાગે છે, તેમનું કામ પષ્યુ 

ઘપ સરમ હોય છે. ગાયતની ઢય આપણુને બહુ પમ દ આરતી નથી ખરી પણુ 
તેમની પદ્દતિ ઘણીન૮ શાઔય ધો*્યુપર એકત કરેલી છે. નાટક શરૂ થતા. 
પાતેોપર જદા જુદા રગ નાખી શે(ભામાં તપધાગ કરે છે. અડતા નાટકો તુ 

કલાકમાં ખલામ થઈ શય એવી રીતેજ લખેલા હેય ઝે 

તુંદ ૪-૧૦-૩૩ શનિવાર. 

દર શનિવારે ધોમમ કુક કમ્પનીમાંથી અમારી હિદ્સ્તાનતી ટપાલ ક્ષેવા 
જવા તે પ્રમાણું આજે પણુ ગયા, લ ડન પોલિસ 

ગાડી હાકનારા. ખદલ આપણે આગળ વાતુ કરી ગયા છીએ 

પણુ આ પોલીયના કામમાં ગાડીવા॥ાઓ પણુ 

કરી મદદ કરે છે તે ખામ ઝોવાલાયક છે ગાડીવરા3ા ધણા સભ્ય અતે સારા 
સ્વભાતના હોય છે અતે પગે ચાલતારાએ માટે ઘણીજ કાળજી રાખીને ગાડી 
હકારે ઝે આપણા દેતમાંતો ગાડીના જાશે પગે ચાલનારા કરતા મોટા દરજનતના 

હેય તેમ પગે ચાલનારને ખુમો પાડી અને ગાગો આપી બાજુપર ખસેડે છે પણુ 
અહીંઆતો ન્સ્તાની ગાજાપર લોકે આળ ગવા માટે નહ નનેઇ ત્ભા રલ્ા છે એનુ તે 
ગાડીવાળો જઇ એકદમ થોભાવે ઝે અતે પગે જનારાને ગમતો કરી આપે છે. 
એવો ત્રણુ વખતુ -મમતે અતુભવ થયો કે અમે ગફ્લતુમાં રસ્તાપર ચાલતા 
હતા ત્યારે પા૭ળથી ગાડી આવે છે એડી અમને ખમર્ રહીનહિ તારે 
ગાડીવાળા છુમ પાડી અમને બાજુએ યરાનુ ન કહેતા ગાડીન્ટ ધીમી પાડી ૬૪ 
ઉમે! રહે 2 એટલે આપણુને ત્રામ ન થતા રારમાદતે આધા ખસી જવુ પડે ટેન 



૧૫ મે!. ] લડન. [ ૧૦૫ 

વો લડતના રસ્તાપર ગમે તે સતત માલના ગાડાતે ખ-ગ પકી 7પ છે. 
અતે અપુક સ્મ્તે શારીએપ તપ અતે અમુક રસ્તે ભારદરી ગાડા «ય એવે 
ક૪પ્રતિમધ આ મે'થા રાહેરમાં બિલકલ નથી એક ત્વિને રતામાં અગ્ર 
બૂતાવ ભત્યો કે ઓકસર્દ રસ્તાપર બસમાં બેમી અમે «/ત્। હતા ત્યારે પોલીસે 
ર્તા શેને હોવાથી ગાડીએ! હારબંધ યઈ “સી રી હતી આ વખતે એક 
ગધેદતો નાને ખટારો અમારી બસ અને એક મે!ટર વચ્ચેન્ય માક «ગ્યામામી 
તીદળી «વા મથતો હવો પરુ ખટાશનુ પેડ મોટરના પૈડામા ભનઈ ગયુ યાપરે 
હયા જે આવુ ખતે તતો ખટામવામા જેડે મોટાન્વાળાની ડેરી જાય. પણુ અહી તે. 
પેતો મે।ટરવાળે # નીચે તુરી ખગગ વાતે પૈડું કાઢવામાં મદદે લામી ગયે. 

અતે ખટારાવાળાગે રીર-૮ પ્રમાધે વસટી “આપ્યા બદલ ૬ ખ પ્રદ્શ(તુ કર્યું. તારે 
ખન્તે”/મુ ખુબ હમવા માડી પડયા. 

તા. ૫-૧૦-૧૩ રવિવાર. 

રડીયરે ભમારા ગૃદામપર બપોરે કઇ મિછાન્ત ખતરામાં આવતુ હતુ. 
અતે માજે નોક? લેકેતે ૨ આપની પડતી 

રવીવારે કઈ જવાતુ ન હતી એટવે નને ૬*તુ ખીચડી ખાઇ લેતા હતા. 
હોવાયા ઉપજતો ક ટાળેપ ૧ડિવર હારથી મેઈ દેકાણે જવાનુ ત હોડાથી 

આ દહાડો કટાળામાં જતો 

તા ૬-૧૦-૧૩ સોમવ્ાગ. 

આજે ત્રીમત મફારાન્ન સાહૅમ લ દતમા પધાર્યા છે એની ખખ? થતા હાઇડપાર્કે 
હોટલમાં તેમને મળવા ગયા થીમતની ચુલાઠાત 

શ્રામત મહારાન્તતી સુલા- ઘત્ તેમરો વહા માયાગુપયાથી અમાન ગ્રેષા- 
કે સની હકીકત સાભળી શ્રીમતની સ્વારીમાના બીન્ન 

“મમલદારને મરજી અમે પાકા ધેર આવ્યા 

તા ૪-1૬-1૧33 મગળવાર 

લડન, 

સીવાળાના દહ&ાડામાં ઘણીગ? લડતમાં ધુમસને લધ્ને અધા૩ ધોર 

રહે કે અતે દહાડ પગ દીના કસવા પડે છે 'આઝે 
“તો દહાડો અચારી આન્ડીમાં દીતા સળ- 
ગાત પડ્યા હુવા અહી જે ખબ ધુમમ પડે ઝે. 

લડનમા ધુમમ 

૧૮ 



બ્યા] યુરોપને! પવાસ- [ ભાન 

તે તા હછ અમે નેયુજ નથી એમ અમે નાજ્યું કેટલીક વખત તો પાંચ છ શીટ 
પર માણુસ પષ્તુ દેખાતું નથી. અફીં હવાતા આ ચચત્ાાર જેઇ અમતે બહુ 
આમ્રર્ય લાગ્યુ. 

અમારા ધર નજીક ખેજવીટર ગ્સ્તાપર બુતરમ એન્ડ કૅમ્મનીની કેમીસ્ટની 
દુકાન ટુતી આ દુકાનની એકલા ઇગ્સ'ડમાં પપપ શાખાએ! છે. આ દ્કાનમાંથી 

કેટલુ'ક કેરો માણી સપિત્ય તેયાતું લોગું” અવે તે દુર નતી ગર નતા એવે 
અમારી પાનને! ખરીદેલો સામાન પાછે લઇ લેવાને દુકાનતો એક મા'ગૃન દોડતો. 
આવ્યો અને કજુ* કે સામાન તમારા મુકામે અમારા માણુમ ત્નેડે પરોચતો કરી 

આપીશુ દુકાનથી અમાર ધર “કત એ મીતીટતાજ રત્તાપર હોવાથી અમે હાથ- 
માજ લઈનજ્ઇશુ' એમ કયુ ત્યારે તેણે માન્યું નહી અને અમને આસ કરી 

સામાન લઈ જવા લાગવો આથી અમને બહુ નવાઈ લાગી. આમ શા માટે ડરે છે 
તેતો તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યુ કે અહીં એવો રીવાન છે કે દરેક દુમાનદારે 

ખરીદેલે માલ પછી ગમે તેટલે થોડે હોય તાપણું ધગકતે ઘેર પહોચાડી આપવો 
નેઇએ નહિ તે! તે દુકાનની આબરૂ નાય. આ રીવાજ ધણો સારો છે. 
અને માલ પહેગડવાતી મજુરી માલપર ચ્હડે તે કહેવાને જરર નથી. લ'ડતમાં 
હન્નરો માણુસ ખરીદ ફરે છે પણુ તે તેમના હાથમાં કઈ જ્યુાતુ' નથી તેનુ' કારણ 
હવે અમને બરોબર સમન્યયું. 

તા. ૮-૧૦-૧૩ ખઅુધવાર. 

મો લડન. 

લડન શહેરની બહારની ખાજુએ જે વસ્તી થઈ છે તેતુ એક ધર નનેઈ 
અમને બદ આશ્ચર્ય લાગ્યુ અહીંયાં માળો ઉપર 

બીછડીગ સોસયટી. માળ ઢરી રહેવાની વ્યવસ્થા કરકા કરતાં ચામ 
બહાર વઘારે જગ્યા લઈ ત્યા તાનાં નાનાં નવાં 

છર કરવા તસર વધારે વલણુ જમ્ય્ય છે ગયાથી સ્વચ્છતા હવા અતે પકાશ પુષ્કર 
ભળવાથી લે1ાકની તન્દ્રસ્તી ઘણી સુધરે. આવો પ્રકાર નવાં થરો સબધી તપાસ 
કરતાં માવૂમ પડ્યુ" કે આવા ઘરે! ખાંધવા માટે એક તતોસાયટી છે. અને તે 
બીલ્ડીંગ સોસાયટી તરીકે આળખાય છે. આ ડ“મ્પતી ગામ બહાર મોટી જગ્યા 
ખદ જગ્યા એકદ્મ ખરીદ કરે છે અતે તેના નાના સરખા કડકા ડરી તે ખરીદ 



પયમેો! ] લડન ( ૧૦૭ 

નારઓને વેચે છે આડી રીતે ધથમ રહતા જટ પાધ ગ્યાસના નળ, 
વૉ «નીના તારો ડિ રે ગોડરી પથમ સર્જ વ્યડરથા વયા પછી પ્તોટ વેચાય 
છેતે ળી ગા પ્લેટ્પર અમુક ઠરેવા ગ 1ત્તુ અતે અમુક કિમતુતું ઘર 
પષુ જેધતરને સામ તેનેજ સમ્ગુ બાધી આપે છે એક ભાગના અમુક ન્નતતા 
ધર ખાધનામાં આવતા હોવાથી તે ભાગમાં તે દર «ના લેકે સામટા રહી રાઝ 

છ તાપી પેઠે તાાપડ્ પ્રેલેક માણમ પોતાની માલમ) ઘર કરવા પને છે 
અતે ને તે ધર કરવાતે એકદમ તાપ॥ દારી રકે એમ ન હય તો કમ્પની તેતે 

નાદ ધરે હપ્તે હપ્તે તે વીમે ધીમે તે «કમ તસુ લે છે આ ઝેમાણે પપ્ડૂખર 
વીડ વર્વતા હપ્તા હોય છે ત્યા સુધી ઘરક'ઓીતી પુરી માવ#ી ધરપર થતી તથી 

ર હપ્હા ભ્ પઠ સયા પડી તે ઘસ્તેદ નાગીક થાપ છે આની રીતે સાધાર્તૂ 
માગુસ ધોડી આવટ ॥ સારૂ ઘર્ રહેના તેશ યો મકે છ અતે તે ધરપર પોતાની 
માવજી કહેડાતે ધીને ધીમે કચ્ક્સર્ કરી હપતા ભરી ધર નેશવે છે એટને લોકોમાં 
કેરકમર અતે બચાવ કરવાની સેષેજ ટેન પડે છે જ્યારે આપને તયા લે!મ મોટી 
ર્કમતુ ઘર્ ખરીદત ની શત તથી એમ કહી પોતાની સઘળી કનાષ્ી ઉડાઉપણામાં 
વાપરી નખે ટે -તે છેવ? દરી#તો! દરી નહે કે 

આ ચિતાય વળો સોગાયરી માન્ક્તુ ઘમ ભધાવવાના અનેક ફાયદા છે. 
ધર બધાવવાને! કઇુપિડ તામ માલીશ્તે કરવે। પડતો 

સૈપ્સાયની મરત ઘર્ કથી અતે પોતે ઘર બાધગાખ બીત અતુલડી 
ખધાવવાતા ઘ્રાચલ્ શેઇ ધણી વખત માહડ્મ પેસા છતા પણુ પાટો પડે 

છે વધી કમ્પની ધર્ બાધડાના મેપા પાષાપર 
ધષે ચલ્લાવની હેવ થી તેને માલમામાન મ ઝરી સસ્તી મળી રકે છે અતે 
ઘરમા જતા ખાળ રેડેનો સરયામાન તે બીન્ત મામનાં સહ ]ાઇધી ખધ ખેચાડી 
૧» કે આડી નૈતેમોમાખ્ટી સાધાન્થુ માણુન જાતે વર બધાવે તેના કરતા 
સડેની રીતે સોધુ “બતે મ #યુત ધ? ગાધી આપે છે વશી સોમાયની નમુનાતર ઘર 
માટે ધ્તામો કાળે પતન નષ્શા તયાર કરાવે ટ એટને સારી સ [4થનાળાને 
સોભાયનાન ધગ ખધારો આપણે ત્યા ધર બધાવનાઃ ન્વતે બીન અનુભડી હે નાથી 
ધર ખાધતી વખતે કટતીર મગવડે ભુત જાય ઝે અને પાર1થી સેમ જેમ 

અડચણો આવે ઢે તેન તેમ ડુરતી કરે છે «મથી ત્રાસતે ખરચમાં વધાર 

થાય છ અતે આડી રીતે મોમમાયગીએ ખધડ ઘર નગુનાનું હોપ તા બંધી 



૧૦૮] યુરેષ ષે ત્રાસ 1 ભાષ 

સગન4ધોવાકું અતે ખામી વ નુ હો્ય છે આરી કમ્પતીએ। ચલાવવામાં અલ 1ત 
ધામાછીકપણા ઊી ખાસ જરૂર હાય છે અને અડી રીતે ધામાણીમ્પરે કામ ઠદતારી 
ધર ખાધવાની સોસાપરી આપણે ત્યા ઉગી થાપ તો કેગું માર 

તા ૬-૧૬-૧૩ ગુરૂવાર 

બાજે વડોદગતી ચાયતશાનાતા સંપનિદ હરતાડ નૌલાખશનતા પોત પો 
મ પ્તિયતખ્યાન જેની માયે અમારે એળપાનસૃ હતી 
પ્રેસર ઈવામતખાન તેઅનતે 14ના આવ્યા તેમણે અમેશિકામ॥ 

ક્રિદીસગીત કલાનો પ્રસાર કરી સારી કી 
મેળની છે સગીત અતે ઝરી ધમના વ્યાખ્યાન તેગા લડતમાં આપતા હતા 
તેમણું એક મેરશિકન છોકરીને યુમવમાન ધર્મમા લઈ તેની નનેડે લગ્ન કર્યું છે 
શભાપયૂ દેશના એક યુવાતે આવી રીતે પરેશમાં પોતાતી રડરેસી કલા માટે 
આટલુ માન મેળવેલુ નઈ અમને ઘણુ અલિસાન આવ્યુ 

તા ૧૦-૫૦-૧૩ શુદવાર 
આક્ષિમ્ડીયત તામતી પ્રેદ્લનતી જગ્યામાં ' આઇડીયક હેમ પ્રરદ્ઝન 

ઠું તેનેવા ગયા આ ગદ્શતમાં જવા માટે 
આધઇડીયલ હોમ-એલીગ્તત એક પિ્ડીંગની ધી હતી ગતે નેક્ષકોતી બીડ 

ધણી ઠત નતુતાદાર ધર કેવી રીતે માધવુ 
ભતે તે ધર્યા સારે મામાત કેવા રીતે વગાવવે! તેતી માહિતી આપતાર આ 
પ્રદ્શન પ્તુ અરીઆ હદ્કામા હલછી કીનતના ધર એટલે ઝુંપડા કેવી રીતે 
ખાધવા તેતા નમુના હતા આ ઝુંપડાએ પસે તાના નાના ખગનાઓ નવા 
હા તેષી અમતે બહુ તવાપ્ટ લામી અતે તેતી કિમત રૂ ૩૦૦૦ દર હોઈ આ 
લેઠાતી માપત્તિક સ્થિડી ડેટલી સારી છે તેનો ખ્યાહ આવને વગી તરજ માટે એક 
૧શિયત ગામડાતે દૃખાવ કર્યો હત તેમાં લોકાતે પષ્યુ રસિવત પોષાક પહેરન્યો 
હતો આવી રીતે મનરજત સાથે સાન મેળવવાતા સાધન તરીકે આવુ ધદશત 
હોઇ લામાં અત્ર નવાર આવા ગદ્સતો ભત્તાયાન ડરે છે 

તા ૧૧-૬૦-૨૩ ચનીવાર 

લડન રહેરમા બદી ગાડી રિડાય બીના તમામ ધરના સાધતો 
નતેવામાં આવે છે ભાડાતી તેસ ખાનગી 

લ તમા માલ સામાન મોટર ગાડીએની સ“ખડ ઘઘ્યી વધી «વાથી 

મેડાની ॥ડીઓ ઘણીન થા નેરમાં 
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આવે છે અદના ઘોડાએ લડતો શેોસાતે છાજે એવા હોતા નથી 
પ્રોઠાની ગાડીએ ખુમ અતે હૅન્સમ ન્નતૃતી હો્ય છે હેન્સમ ગાડીમાં 
હાકનારે! પાછળની બાજુએ બેથે છે એટતે તેનો દેખ વ નહં વિચિત્ર દેષ્હવ છે 
પણુ આ જાતતી ગાડીએ અડીઆ ખદ લોકપ્રિય છે લડત રાહેરની મુખ્મ 
વસ્તીમાં ગ્રામ બીલકુલ નથી પુ અનેક મેપ્ટર બસે! જરે છે પચુ લડતતા 

બહારના ભાગમાં રીકળીજ ટ્રામ અને કેટલેક કેકાશે ધોદાતી પુ ટ્રામ છે ખપતે_ 
ટ્રામ શિવાય રેલ્વે-અન્ડરગ્રાઉન્ડ, રેલ્વે-ટ્યુગ, રેત્તે વગેરે સાધતા છે તો પણુ 
આટલા બધાં સાધને પણુ લ નતી વસ્તીને પુગા પડતા તધી એની વર્તમાનપત્રોમાં 

વામ્વાર બુમ આવ્યા કરે છે માલ સામાન લઈ જવા માટે ધે!ડાના ખટારા મોટર. 
ગાડીઓ સાય*લ-ટ્રાયસીન્લ વગેરે સાધતા અતેક તરણેના હોય છે આ ડિવામ 
ફ્રામ ગાડીઓ અતે ગધેડાના તાતા તાના રેકલા જવામાં આવે ઝે પણુ કોઇ મજુર 
ભાષે સામાન મુકીને જતો નસ્તા।માં જતેવામાં આવતે. તધી 

તા ૧૨-૧૦-૧૩ રનિવાર 
લ“ડત# 

ગામ હોમ ભા ધેડવાડે હોય એવી કહૅવત પચલીતુ છે તે લડન ગ્રહરેને 
પય લાચુ પડે છે કહેતતૃ મમાણે લડત સહેરના 

મી સ્ટેંગમન એક ભાગમા બહુ કગાવ અને દરીદ્ર લોકો રહે છે 
તે લડનસ્લમ્સના નામે એળખાય છે આ ભાગ 

નતેવા ખાજે અમે યા અલ્સ કોર્ટ એક્ષીકીરનમાં સ્ક સમારવાના અનેક 
પ્રકારના યત્ર વેચનાની એક દુડાન હતી આ દુકાનેથી થોડે માલ ખરીધે હતો અતે 
દક્ાનદારતે બીજો સામાન લઈ તેર બોલાવ્યો હતો તારથી અમારી તે દુકાનદાર 
મી સ્જસમન સાથે આળખણુ થઈ હતી તેના દમનના બધો ખરાબર ચાલતો તહીં 
હોવ,ધી તેરી અમારી સાથે યોગી લ ડન શહેરના જુદા જુદા ભાગે! ખતાવનાનું 
ડખુત કયુ” હતુ લડન નેના મેટા સ દરમાં (રતી વખતે કોઇ માહીતગાર માયૂસ 
હોમ તો સાર્ એમ સમજ મી સ્ટ્સમેનને અમે સાથે આવવા કવ્યુ હતુ નિશાળમાં 
રન હતી તા સુધી મી બામ અમારી સાથે આનતા પષ્યુ ઠવે નિસાન ઉધડ 
વાયી તેખા અમારી સાધે આવી શક્ટે તેમ નહોતું સ્લમ્સ જેવા ભાગમા એમ્લા 
જતુ ન્નેખમડાળુ છે એનુ -મમે સાભળ્યું એટતે આજે મિ સ્ટ્રેમમનતે સાથે 
લઇ ગયા હજ તેમતી સાથે કઇ કરાર ક્યો નહોતો તે પુ તેએ ર૦7 અમારી સાથે 
આવવા તેમને! સ્વભાવ આનદી તે નાપાણિક હોઇ રાફેગ્તા માહિતગા પણ 
દતા એટલે અમતે તેમનો બહુ ઉપયે। । થયો હતો. 
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આ દરમ નસ્તી લ ડનના રૂર્ક તાવ છે લ 'નના પુર્ટ અતે પશ્તિવ 
એવયનેભમ છ પશ્ચિમ ભામમાં ર9 1 ગત સુખ મરત સમે જડ ગ્અતે 
પુર્વ બાગમાં [રીત ગને મજુર વગેરે લેશ સે છે ધુવબા ના અમ ૯ [હ 
સાવ નિર્ધોમી અ વ્યસતી કગાલ લેશે રં છે આ ભાામાં ગને [યા તરા? 
લાતા નીથરે હાદ કપડા પહેરહા દોકા નઇ -મમને બહુ આશ્ચર્ય લાન્ડુ સેકડો 
કએ ઉઘાડે પતે કેતા રતા, આ લેશ લારૂપીને પડી «ઉતા હેરાધી આ 
શમ્યા ધરવું ખડ કોખમ ભરેલું છે સ દેઈ ી સ્થીતિ થોડા 41 પલા તો સાથ 
ખરાખ દવી પણુ હમણા સરકાર ગતે લોકોની મદરથી સ્થીતિ સુતાર અતેક 
મમતા ચાડી રજ્ઞા છે. ગામને માટે ઘરો ભાષી જાપવામાં ગ્યાતે છે તપન 6છ 
જમતી સ્ધીતિ ધણી ધ્યાઈ/તક છે રોજ લડત તહેન્ના ભગમ્તેર ઝોકોતે બેષા 
પછી આ તખ સપત્ન દેરાના આ તે!દાતી અગમ ર્ધીતિ તેઈ બહ? 
નવાઈ દ્વાગે છે 

નેદ્રેસ ધ્તાયતખાત મારપ્તત અમારે એક મોગેસ ટકર નામતી ૪ 
બાઈ સાયે ઓનખાનુ શરઈ હતી તે બાઇ આજે 

દૃશેખરબાણુ ન્નેર ખેતયુ વરૂણુ સ્રી યુગતે નાર્ ચ.રેખગ 
લા શકો જેર બાણુ નેવા લૂઈ આવી હતી આવેલા માયૂવે! 

પોડ॥ક ઉપગ્થી સરડ્રિવાન ગૃડસ્ગ જાતા હતા 
તેમાથી એક ન્સું દાધમાં ખાણુ લઈ આખ નીચી ધ્યાન ધરવા માંડ્યુ અતે પડી 

બાણુમા ઘણુન# “પેગતે ટીસમ ” એટને ( વોડચુમ્બમ્ત્વ હોગાતું જખયાયુ 

“માનું નનેઈ બીજ સ્ીઓએ પણુ તે પમાણે ક્યુ* આ લેઈ “ સીરીન્યુએ લીગ્ટ ? 
એટલે ધશ્વરની અલેણીક ચાક્તિમાં અધ શ્રહથી સેતા । હતા તેવો વળી તેમના 
ખનન અતેઝ એડખાણુવાશાગને બાણુ “વવા લઈ અહડાતું કહેતા હતા પહ 
પિવાકી આવવી કાલે હિડ્સ્થાન પાટા ૪રતાતા હોગાથી ગતે તેગા જોડે ખાણ 
લઇ “તાના હતા તેથી તેમતા આ ઉમગ પડી ભાગ્યો પય જે પિતાની ખે મહીના 
(«હા દેત તો આ બાણુ જેના માટે એક તોળી જત્રા ને ડી થાત એવુ અમને 

લાગ્યુ આ દેગમા પ્ણ આવા અપ શ્રડાળુ તેપ્વ ઝે તે નેત અમતે ગહુ 
નનાઇ લાગી 
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તા ૧ - :-1૩ રેપમવાર 

ઉ૧'ડન, 

આઝે સવારે “સવા મારી ગાડીએ પિતાવ્રી હિડદુસ્તાત તર્ પા૭ા 

કૂર્તા હોરાની અમે તેમતે વિદાય કરતા “ ચેરીગ 
પિતાત્રી આજે હિદ્સ્તાનત કોસ ” સ્કેશને ગયા આજે પિતાથી અમતે 

પાધા ગયા છે 'તે «તાના હોવા રી મતતે ખડ ખેદ લાગતો 
હતો આજ સુ તેમતી સાથે અમે હોવાથી 

માઈ પ્રમારતી ચિતા નહેતી તે આજે તેનનાધી છુટા પડતા અમારી શી સ્થીતિ 

થઇ હરશે તે મા1 કહી શકાય તેમ નથી હમેશા ટ્રામ વગેરેની ટીઈરા છ કહાડતાની 

,ટે4 પડી ગયેલી હો4ાથી પડેલા ણુલથી ૭ ટીડી2॥ કહી પછી પિવાથરીવી ગેર્હુજર્ી 
માદ આતત તારે મતને ખડું” “દેગ થતો હતો. 

વા ૧૪-3૦-૧૩ મગગવાર, 

વિલાયતના તોષ માસાહારી હોડાથી અતે વિક્ષાયતમાં ખાસ કઈ પાક 
થતો ન હેોતાથી એની સાધારણુ સમજ હેય છે. 

ચુરાપમાં મળતા શાકભાછી ૩ ડિવાયતૃમા આપણા દેશ જેવી શાકભાજી અને 
નૈ શળફરાદિ કૂળદ॥દિ મળતા નડિ હે!ય પણુ નને કે ખુદ 

ઈગ્વાડમાં ખાસ કળ થતા નથી તોપણ દક્ષિણ 
કાન્સ, ઈટાલી, સ્પેન અતે અમેરિકા વત્રેરે દેશમાધી બધી ન્નતૃતા ચાલ ગડી આવે 
છે “તે તેતે લીધે “આપણા દેશ્રમા મળે ઝે. એવી ધણીખરી શાકભાજી અહીંના 
અજર દેખાય છે બટાટા, કુગળી, ૨(જર, રીંગણા, ભંડિઇ 4ઢાયાતી સીગો, 
રાનેટા, મરચા, કાલીફ્લાવર, નવલમેલ, નાનએન વગેરે અવેક નવના શાક 
અહીંના ખન્્તરમા મળી શક્ટે ઝે તારગી, દરખ, અનતસ, કેળા, સક્રથદ, કેરી, 
સીતા “ગતે આ દેશમાં ખાચ થતા પેરૂર, એપલપીન વગેરે અતેક જતના 

૧ ધણા અપગ અહીં મળ છે આ બધી ચોન્તે અહીં મોઘી ચળે હે રી પયુ 
સે અહીની એક «ર મોધડારીના પ્રમાણુમાજ હોય છે વળી આ તુમામ શાકભા 
છીની મમારીતે સાદ કરી ડબ્બામ1 ભરીતે વેચાય છે અનનમતે વિલાયત” 
પાધ્નએપલ કહે છે અતે બીન્ન બધા યુરાપમાતો અતતસજ ડહે છે. 

૬ુ॥ને અહી ખનાના કહે કે અતે પ્તેન્ટેન તામ કાઇ ઓ મતુ નથી. અતે તેમ 

સમતા 4૫૬ નગી 
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આજે બપોરે અમે ડમુગાર્ડત જેવા અયા ગા ખગીચો પાસ બૌૉટની 
(વનસ્પતિગાસ્ર ) શીખવા ॥ટે ઉપયોમી થાય 

કયુગાર્ટન્સ એડી રીતે બતાતવામાં આગ્યો છે દરેક ઝાડ. 

ઉપુર તેનુ નામ તુથા તેના વ [તુ નામ લખેડુ 
હોપ છે અહીંયા અતેક પ્રકારના સુમ લાકડાનું પ્રદધન ડરી સુકેડુ છે વગી એક 
્ૈકારું ૧૦૦-૧૫૦ જતના થોરના ઝાડીતો સખ્હ કરેલો કે અને ગરમ હતમાં 

થતા ઝાઇપાન ઉગાડવા માટે ગક મોડુ કાચનું ધર ખતાવી તેષ તે હવાના 
અનેક ઝાડે ઉગાડેલા હતા એકદર ખગીચાતી વ્યવસ્થા નઇ અમતે ખદ 
આનદ ચમેો 

તા ૨૫-૬૦-૧૩ યુધરાર 

ખાજે રાજકટુ બમાં ડગેસ ઓાાઇદ અતે નિન્મ આર્થર ઓર કેતોટતો 

શગ્ત સમારભ સેટ જેમ્સ રાજત્યાડાના મંદીરમાં થવાનો હોવાથી પરમપુન્ય 
સમ્રાટ પચમ જ્યોર્જ બાદરાહ સ્તારીમાં ગફીમહેમ પેતેમમાથી નીકળી તા 
જવાતા એવી ખખર મશતા અમે સવારી સેવા બકીમહેમ પેતેસ આગતા 
વિકમ[રીઆ મેમોરીયલ નજીકતા યુટપાથપર જઇ ઉભા ગલા આ નગ્યાએ એક 
મોરા ઓટલે કરી તે ઉપર મહારાણી વિકમરીઆનુ મોઢુ આર્મપટાણુનું સુત 
કરી ખેસાડેલ છે આજે રસ્તાની બન્ને બાજુએ લોકોતી ઠડ નમી હવી અતે 
હેક ઠેકાશે બદોખસ્ત માટે પોલિમ ઉભા હતા ગવી ગર્દોમાં એકે ધણા ખાતાનો 
પસગ આવતો નથી અમે જે જગ્યાએ જઇને ઉભા રલ્રા તે “ગું અમે રીઝર્ષ્ડ 
કરી હેમ તેમ કોઈપણુ અમારી પામે આવતુ નહિ પાછળથી આનતતા 1 અમારી 
પાહળ ઉભા «હેતા પોવિસે પણુ સવારી આપતા સુધી રસ્તા ખુ ના સખ્યા હતા 
વખત થમો એટને ખાદશાહ ગે!નાતી ખગીમાં ખેસી સો! ગવાર સાધે પસાર્ થઇ 
ગયા તે વખતે લેષએ રૂમાલ ઉરાડી અને આનદ દરક રાગ્દોધી બાદશાહને 
વપાડી લીધા લગ્ત થષ રલા પછી વરતહું એક ખગીમાં બેસી પાધ્ા ફર્યા તારે 
પણ લોકોએ તેમતે પણુ તેવુ જ માન આપનું , અતે પછી ગર્દી વીખરાઇ ગઇ 

સાથી અમે ફરાળ માટે યુસ્ટેસ માધ્દિસ નામની ધાન્યાઢારી ઉપરની 
દુકાનમાં ગયા અહીંયા ધાન્યાકારમાં સાધારય 

સુરુંમ માણ્ન્મનીધાન્યાહારી રોતે ઘડાને ઉપયોગ કરત] હોવાથી ચુસ્ત ધાન્યા- 
ઉપદારતી દુકાન ઠારીગે સાતનેત રેડ જેપ્રએ ન 

યુસ્ટેસ માધ્ન્સ ટેનીમના મે!ટા ખેવાડી છ તેનની 
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અતે મી સ્ક્સમતની ઓળખાણુ હોવાથી તેગ અમને દકાતતે લમતી એક કસરતુ 
રાળા અને રમોઈ શિખવાને। વડ હતો તે બતાવ્યાં, આ ચહસ્થૃ ધાન્યાકાર ઉપર 
એક માસિક કાઢે છે. અતે આ ખોરાક ઉપર ધર્ગાં પુસ્તકો પણુ લખ્યાં છે, અહીંના 
લોકા ઈડન! ઉપયોગ કર્યા શિવાય કોપ ચીજ બતાવવાની બહુ મુશ્કેલ ગણું છે. 
અને અમે ઈડ! ખાતા તથી એવું કડીએ છી). ત્યારે તેમને બહુ નવાઈ લાગે છે. 
આપયામાં જેમ ધીતો ઉપયોગ થાય છે તેમ તેઓ ઈઠાતે। ઉપયોગ કરે છે. 

તું, ૧૨-૧૬-૧૩ ગુરૂવાર, 

લડન, 

પિતાશ્રી એટલા જવાના હોવાથી કેસે, પેરિસ અતે માર્સલ્સમાં તેમની 
વ્યવસ્થા કરવા માટે કુક કમ્પતીમાં દૃન્ટિર્પેટરની 

કૂક કમ્પતીતો ઈન્ટર્પેટરુ ગો&વણુ કરી હતી અને દરેક દિવસ મારે પાંચ 
ક શિલિગ આપનાતુ ઠરાવ્યું હતુ' પણુ આ ઇન્ટરપે- 

ટરતો બહુ ઉપષ્રેગ થયે! નહી એવુ ન્યારે પિતાશ્રી તરદ્થી લખાઇ આવ્યું 
લારે અમે યુરોપખ'ડ પરના પ્રવાસ માટે સ્વતક્ર ગાઈડ કર્યો હતો તેજ ઠીક કયું 
એમ મારી ખાત્રી થઇ, 

અહીંઆ સમાજતે રીતરીવાજ વિરોષ સારો રીતે માહિત થવા મારે 

કોઇપણુ સદ્ગ્રહસ્થના કુટુંબમાં રહી જણુવાની 

એકાદ સારા કુ'ટુ'બમાં રડી અમને બહ ઇગ્છા હતી પણુ અમારી પાસે કોઇ 
અડીને રીતરીવાજ નેવાનું” એવા આબરૂદાર ગ્રટસ્થપર આળખાણુની ભલ્યામણુ 
બની શક્યું નહિ. નહોતી એટલે કઇ તેમ થવાને પત્તા લાગ્યો નહિ. 

અનજણ્યા માણુમતે ખાસ ભલામણુ શિવાય કો! 

પોતાના ધરમાં રાખતા નથી. અને અમારા જેવા મુસાફરને કોઇ સાદા ગૃહસ્થ સાથે 

એકદમ પરિચય થ# જય તે સ'ભવીનય નહેોતુ' અહીં કેટલાક ગરીબ લોકો એક 
માફ ઘર્ રાખી તેમાં ચારપાંચ જણાની રહેવા ખાવા વિગેરેની ગોઠવણ કરે છે. 

પણુ આ એક નાની વીશીજ નેવું હોય છે અતે તેવી રતે રહેવાતુ' અમને ઈષ્ટ 

ભતે પ્રાયદાકારક જણાયું નહિ* 

શ્્પ 
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તા ૧૭-૧૦-૧૩ સુકવાર 

અ જે બપ? ઝૂ એ?ગે જનાતરોતેો ખાગ ન્તરા ગવા અહીંઆ વડોદરાના 
ડનાટિન્યનની ષે? અતેક નનના ધાણીગા 

લડન ફૂ. નાખેલા ટ અહીયા બે નગૃ હાથી અને ઉંટ 
લા.ને બાડ ખેમાડી પેરરના માટે ગોડનણુ કરેલી 

છે નાબ્ગનોા પણ જેવા લાયક છે “આ બાગ જેવા માગ ગોમ્વારે છ પેન્ઝ 
“મને બીને દિડમે એક ચીડીગ રી દોય # 

તા ૧૮-૧૬-૫૩ તનીવાર 

આજે લડન ગ્હેન્નો જનો કી તો ટાવર એર લડન નેના ગયા આ 
કીલ્વો દૃ 1૦૨૭૮ ન ભાધનામાં આવ્યો હતો 

યર -ગૌદ લડત. ગાતો ઉપયોગ કોઈ વખત -જમહેલ તરીકે તો 
કાઈ વખતે રજ કેદખાના માટે કરવામાં આવ્યો 

છે. હાવમાં અહીં જતા વખતના વખતો અ હ્થીઆરેો ગોડવરામાં આવ્યા છે 
આ કીશ્વાની ચારે મેર મોની ખાઇ ખોદેલી છે અતે તેક જ૩? પડે ટેમ્મ નદીતુ 
પાણી સેતામા આવે છ આસ્થળ પ્તિઠાન દષ્ટિ એ ધપ મહતતતુ છે અહીં 
“મેનને કોહીનુર હીરા તેઈઈૅટ આફ્ડામા જડેના મોઢા હીરા બાદશાહ પંચમ 
જ્યા દત્લાં દરભારમાં પહરેડા રત્ત જડિત મુશ્ટ તગેરે અતેક સુલ્યવવાત 
દાગીના “તેના મળ્યા 

અડીથી પગી ઢૅમ્મ નદી પરને! ટા4ર ૦0૦7 જયો આ પુવ પાવ્ળ પદર 
લાખ પોડ ખવ થયા કે પુલના વચનો ગગો! ફ્ીગ્તો ભાગ ઉચકી લઇ આગ- 
ખોઢ મા સ્તો ખુત્લો કરવામાં આવે ટે આડી રીતે સ્તો €ધાડો થઈ ગયો 
હેય તમારે પગે ચાલનારને ખોરી થવુ ન પડે માટે ઉપરથી જવાનો એક રસ્તો 
કરેતો ઢે દરરો-૪ આ પુલ ઉપરથી ૫૦૦૦ ગાડીઓ -તડે ૨૦૦૦૦ પગે ચાલ- 
નારા તમાર થાય છે તે ઉપમ્થી અડી ક્ટના -યાપાર કે તેની કલ્પના આવી રાકે છે 

અહીથી પઠી પાર્લમેન્ટ હાઉસ નનેવા ગયા આ ઇમારત ટેમ્સ નદીને 
કિનારે દાઇ નદી પ વી તેતી સોભા ધણીજ લાગૅ 
છે કગ 96% ચહ હનિજનેઃ ટતસ?૨ ને ફેક્ટ છે 
ડર્વા*ઃ આવે તે «ગ્યા જવામાં એક પ્રકારતી 
ઉત તાગાવે ૭ હા“્ય આક કોમન્મ અને હાઉષ 

પાક જેન્ટ હાડ અને જેર?- 
માન્મ્ટર હાલ 
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આદ્ લાર્ડસતા સમા જ્યાં ભરાય છે- તે જગ્યાઓ જેઇ આ જગ્યા અમેધારત! હતા 
તેટલી બપકા બ'ધ ન હતી પણુ ધણી સાદી અને સશાઇતર જણુ * આ 
મકાનને લાગી પ્રતિહાસ પસિદ્ધ વેસ્ટમીન્સ્ટર હોલ છે. અને આ હોલમાં પહેલા 
ગણ રાવને! ઝેસ ચાલી તેતે દેહાંત દ'ડતી શિક્ષા દ્ર્માવવાર્મા આવી છતી. 

અહીંથી પછી વેસ્ટમીન્સ્ટર એબી ન્નેવા ગયા. આ પ્રમાસ્તુ પાચીન 
છે અતે તેમાં ક ખાસ જેવા જેવું નથી. પણુ 

વેસ્ટમીન્સ્ટર એબી આ મ દિરિમાં બધા રાજઓતે રાજ્યાભિષેક કરવામાં. 
આવે છે. અને અતિ સૂમસિ&્ઠ માણુસોતે અહીં 

દાટવાર્મો આવ્યા છે. આને લીધે આ મકાનતે મહત્ત આવેલ' છે. 

તાઇ. ૬૯-૧૦-૧૩ રવીવાર. 

લડત, 

આજે શ્રીમંત મહારાન્ન સાહેબ હિ'રતાન પધારવા માટે વ્હીકટોરીઆ. 
સ્ટેશનપરથી વિદાય થવાના હોવાથી અમે સૌ 

શ્રી. મહારાન્ન સાહેબને સ્ટેશનપર ગયા. ત્યાંથી પછી ડૉ. ગજનતતરાવ 
વિદાય કરવા ગયા, તલવલટર સાથે સ્ટેશતપરધી. તેમતે સૂકામે 

ગયા. 

બપોરે હેમ્પડન ફોર્ટ નામતો રાજમહેલ જેવા ગયા. આ રજવાડા 
ઈડઝેલ“ડર્માં સૌથી મે[ટો હોઈ તેમાં ૧૦૦૦ ઓરડીએ છે. કેટલીક ઓરડીઓ,માં 
સ્પેસ્ટ્રોનુ' એટલે પડદાનું” ડામ ધણું ઉત્તમ છે, આ મહેલની આસપાસ આશરે 
૬૦૦૦ એકરનેઃ બગીચે! છે. અહીં બીજુ ખાસ ન્તેવા લાયક અમને ન્ટણાયુ” 
નહિ આવતી વખતે ખુશીપાર્દમાં ચ્ઝને પાછા આવ્યા. 

રસ્તામાં અમે “ પુઅરહોસ ” ન્નેયાં. આ ઘરોમાં આંધળા, પાંગળાં, 
ક લુહ્મા, લગડ વગેરે અનાથ લોકોને રાખવામાં આવે. 

પુઅરહોસ* છે. અને તેમના ભરણુ પોષખુ માટે લોકો પાસેથી. 
* પુઅર્ટેક્ષ ” એટલે ગરીબ મારેતે! કર ખેસાડેલો 

ફેણ છે. “આ શહેગ્માં કોઇને ભીખ માંગવા દેવામાં આવતી નથી. કાયદાથી ક 
ભીખને મનાઇ હે(ય છે. તાપણું કેટલાક ભીખારી દીવાસ”ની પેટીઓ. બુટની- 
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રારીએ। વગેરે હ્લફી ચીનને લઇ વેચવાને નામે ભીખ માગે છે. આવી રીતે 
ભીખારીઓ સ્રીધી રીતે લીષ્ષ માંગતા નથી અને કઇક પણુ નામને! પણુ ઉધમ 

કરવાતી તેમને «ર૨ પડે છે. કેટલાક દાતારો આવા ગરીબ લેતે કહત નગરે છુજ 
ક્પમિત લઇ આવી પસ્ચુરણુ ચીનને સુરી પાડે છે અતે આ ગરીખો તે વેચી ભીખ 
માગી તેતી બમણી કિમત મેળવી પોતાનો. તિર્વાહ ચલાવે છે* આવો કાયદે 
આપણે ત્યાં થવાની ખાસ જરૂર છે કેમ કે અહી' ધર્મને નામે ધણા અગડબબ લોકા 

નિર્ઘમી થઈ ભીખ માગી પેટ ભરે છે. તે ભધ થઇ જઈ તેમતી શક્તિને! સદુપયોગ 
થળ રકે વળી અહીના પર્માતમાઓએ આવો હલકા ઉઘમ કેરી પેટ શરવારા 

ગરીખે! માટ ધરો બાંધી 'નામતા ભાડાથી તેમને રહેવા આપે છે. આતુ' વામ 
તે ખરી યુષ્યાધ. 

તા.૨૦-૧૦-૧૩ સૌમવાર* 

લ'ટનથી ર૧ માઇલ ૬ર વીન્ડસર કેસલ નામતેર રાજમહેલ છે તે ભેવા 

ન . અમે ગયા. આ વાડાતે ધાઢ કિલ્લા બાકારતો હોઇ 

વિન્ડસર કેસલ. તે ઘશો સુદર અને ભવ્ય છે. આ મહેલને સુધા- 
રવા પાછળ દરેક રાન્નએ પુષ્કળ દવ્ય ખરચ્યુ' છે. 

'ખહીઆ દિલ્લીના બાદશાહનું તખ્ત રણુજીતસિ'હની ખુરશી વગેરે અનેક એતિદા- 

સિક વસ્તુઓ ગોઠવેલી છે. આ મહેલ ખાસ જેવા લધ્યક છે. તોપણુ વર્સેસના 

*'બ મહેલ કરતાં તે ઉતરતો છે. આની આસપાસ એક રગે સુદર બગીચે! છે. 

મહેલની પાસે શેન્ટ જ્વોજ ચેપલ તથા ત્યાલબર્ટ મેમારિઅલ ચેપલ નામનાં 

બે ન્હાના ન્હાતા પણુ સુદર મદિરા છે: અડીથી ખે મૈલ પર વીકોરીઆ 

રાણી તર્થા તેમતા પતિ પીનસ આલમર્ટતી સમાપિએ છે. મહેલ પાસે ખાદ્રાહતું 

મોડુ' બગીખાનું છે તે જેઇ અમે વિડનસ ગામમાં જવાને ગયા. 

અહીથી એક માઇલ ઉપર ધટત ગામ છે તે તેવા ગયા. અહીતી કૉલેજ 
તથા તિશાળા ઘણી જુની હોઇ બહુ પ્રેસિદ્ર છે 

ઇટનતી નિરાળે. અહીંની નિશાળો ઘણી ધાચીન હોઈ તેના લાંકડા 

વેરે સૌ સામાન “જુના વખતતોજ છે. અહીંઆ 

ધણું સુધરિદ્ધ માથુસો! ભગેલા હોઇ તેમણે બચપખુર્મા બંક વિગેરે ટેકાળે પોતાના 

નામ રમતમાં ચપ્પુથી કારેલાં તે બતાવવામાં આવે છે. હાલના પ્રિન્સ ઓ વેલ્સ 
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પણુ અહીઆનીજ નિશાળમાં ભણે છે. અહીની નિશાળાનો ખચ ઘણો આવવાંધી 
માત્ર શ્રામતોનાજ છે।ક્રાં અફી બણુવા આવે છે. છેકાએ! અમુક? તરેહતો 
પોયાક પહેરે છે. અતે નાના તાના છોકરાઓ ભ્રંચી મોરી ટોપીઓ પહેરીને કરત! 
ત્તેઇ અમને બહુ ગમત લાગી. આપણે ત્યાં પણુ જાતા વખતમાં છેક્થએ। પાઘડી 
પહેરી નિરાળે ભણુવા ન/તા એવુ" સાભળેલુ' તે આતેજ મળતું હોવુ' નેઇએ 
છોકરાઓને રમતા માટે સારી જગ્યાઓ હતી અને અગ ડસરતુ માટે અહીં બહુ 
ધ્યાન આપવામાં આવતું હતું. 

અહીંથી પાછા ફરતાં અમારી બસમાં એક તરૂણુ સ્ત્રીતે પુરૂષ બેઠેલા 

હતુ, એક કેકાણુધી એક ₹& સ્ત્રી આવવાથી 
એક નિચિત્ર બનાવ. ' રીવાજ ધમાણે પેલી બાઇએ ઉડી તેને જ્ગ્યા 

આપી. પણુ પોતે ઉભી ન રહેતાં જેડેના પુર્પના 
ખોળામાંજ ખેસી ગઈ આવી રીતનુ' જઇ અમતે બહુજ હસવુ' આવ્યુ બીજાના 
સામુ જોઈ હસવુ” એ ધણુ "ખરાબ છે. તે જણુતા છતાં અમે અમારૂં હસવું રેકી 
શક્યા નહિં: આ પછી અસે આવે પ્રકાર ઘણે હૈકાણે જયો એટલે પછી નવાઈ” 
મકી ગઈ. આ પછી અમે બસ ખદલી ખીજ ટ્રામમાં જઈ ખેઠા- તયાં ખે ચાર 
જુવાત સ્ઝીઓ અમારા સામુ જેઈ ખુભજ હસવા લાગી. યોડા વખતપરે અમે 
બીજતે હસ્યા હતા તેતે! અમને બદલે મળે છે કે રાં. એમ અમતે થયુ” આગળ 
જતાં અમતે માલુમ પડયુ કે મજાર્ વર્ચીની હલકી સરીખા આ પમાણે હસે ' 
છે પણુ સભ્ય લોકોમાં આવી રીતે હસવુ” અર્હીં પણુ હલકુ' ગણાય છે. 

તા. ર૧-૧૦-૧૩ મગળવાર* 

લ'ડન* 

વેલ્સ દેરાતી એક દ્વોયલાની ખાણુર્માં મોરા અકસ્માત થયેલો હોવાથી 
અતેક માણુસે। મરી ગયા અને અનેક ફડુમ્બે1 તિરાશ્રીત થયા. આ લેતે મદદ 
આપવા માટ પૈસા ભેગા કરવાનો યત્ન લ'હડનમાં શર થયો હતો. આ ક્ષમા 

૬૬ કરવાના હેતુથી હમણાંન પરસેલા રાજકટુમ્બના પ્રિન્સ આર્થર આક્કેતોટ 
અને તેની પત્તીએ પાતાના લગ્ત વખતે મળેવી અતેક સુદર ભેગા લોકોને જવા 
ખુલ્લી મુષ્ટી અને તે જેવા ઝજવાની એક શિલ્ષિગ દી રાખી શીનુ* ઉત્પન આ 

મદદમાં આપવાનુ નહેર કર્યુ. આજે આ પર્દ્સન ખુલ્કુ મુકાયાને ચોવો 
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ઇડ હતો હ ન માણસોની ક આ જેગાને થાય છ અવગને તર્તમાન' 
નમા વાગ્ગું હતું હાજતો! ટમ “ધારા ને વરમાદ નબાતતો હારથી શે 
ભાંડ નહિ દામ એડઝું ધારી અમે ન્ટ તે નતેના ગયા તો ત્યા દુ'પાદપર્ ૪૦૦ 
૫૦૦ માણસ એક પ્છી અક લાધ્નંઝધ થય સદન ઇવતે “બા હતા ગ સેઈ 
“હીંતા લોકને અનાથને મદઢ મરવાની ડેઠવી ભ તત્તા છે તે જ્યાઇ આનુ 
કિડ્સ્વાનય ગાડુ એમાદ પડ ઉબુ કરડું પડે છે તો શ્ટલો અડનશે આવે છે તે 
“માવુ ફૂડ કરનારતેજ માહિત હાય છે ગાજે વરસાદ વરસતો હોઇ કેટલાક 
હલાક સુધી પવશાતે અ દર «વાતનુ નમને દીક ન લાગરાયી અમે પાદ ફર્યા 

તા ૨૨-૧૦-૧૩ ગુધતાર. 

આજે રોમલ એમ્રીકલચર હાલના ભગએલો ડેખરીશે। ” જેવા 1૫? 
આ ગર્ક્લનના નાઝ ૨ 9૫૮૦ ના સ્તતાનો હતા 

“ડેઞરીરોઃ અદર «તાતી એક શીવીગતી રી હતી અહીંના 
ખુદ બાદવાહતી અને કટલાક -મનીર ઉનરાવની 

ગ્રાયે॥ “માની હતી આપણા દેશ કરતા અદીની ગાયે! જાદાન્ટ ધાટની હેય છ 
તેમને આપણી ગાયે! જેવી ખાદ ખીલ.લ હોતી નથી ગઅહીંઅ આવક ગાડ. 
ખુબ તેમાર થયેલી હતી એક ઠૅમશે ય રોવાની મરત ચાલતી હતી ક્ટ નીક 
ગાયમાથીતા એક મોગી ડોલ ભરીને દૂધ નીમ્ગતુ નેયું ન. દેરમ્ા સેમ 
જેરામાન નાવતી નથી અતેક ગમરનું નાખણુ તથા અનેક તરેહ ॥ મધ 
ષુડા નર્દ્શનમાં ગોઠવ્યા હતા મધમાખીઆને બરેઅર પાળાતે તેનની ક્તેધી. 
ભધ તૈયાર ક વાનો અડીં એક મોરા વ્યાપાગ્જ ચાવે ટે તેથી “મહી મધ ધણુ 
ચોખ્ખુ અતે સાદ્ મળે કે, વગી અહીં અનેક તરેહતા કમ્ડા ઘેય તિગેરે અનેક 
જનાનરા હતા અને ટોરોના નાત જતુના ખોરામ્ના નમુતા “મતે તતે લગતા 
અનેક યો સુક્લા હોઇ ગ ગદરાન તેવા ખેડુહ લાકાની મોરી. લીડ 
થયેવી હતી 

ત્ા ૨૩-૧૦-૩૩ ચુ વાર 

બળ ન્યુઝીઅમનો નેચરલ હીગ્ટરીનો તિતાગ જેવા નજે “મેં ગયા 
અર્હીઆ અનેક પશુપક્ષીઓઆને ૨ગ કેદતતે તેનના 

નેચરલ હેસ્ટરીનુ સગ ગ્હેવાના સ્થગોતે અનક કની રીતે કર્યા છે તે 
હસ્થાન ન્તેવાતે ખાસ મળ્યુ વશી -મતેક પણીઓ કેરી 

રીતે હે ઝે અતે હો શ્ય સેવે ટ તે [વાનના 1 
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અનેક દેખાવા ન્નેયા. એક જગ્યાએ પ્રાચીન બુમ્ત્ર્માંધી મળી આવાં અતેક 

પ્રાણીઓના નમુના મુક્યા હત્. તેમાના કેટલાક તો ૧૦૬-૧૨૫ ફીટ લાંબા 
જાવા હતાઃ આકાથમાધી ખરતા તારાઓના પત્થર જેવામાં આવ્યા. આ 

મ્યુઝીઅમ એટહુતે! મોડું છે કે તે બરેદનર નગિગતસર જેવાતે ચાર દહાદા લાગૈ. 

પણુ અમને તેટલે વખત નહિ હાવાયી ઉવાવળેથી નતેઈ સાંજે પાછા આવ્યા. 

તા. ૨૪-૧૦-૧૩ શુક્વાર્. 

આપણું આગળ કહી ગયા છીએ કે મી. સ્ટ્રેસમેતે અર્લસકોટતા 
પ્રદર્શનમાં શાકભાજી સમાર્વ,ના હથીઆરેોની 

અહીંઆ વિદ્યા્થીઓતું* દુકાન કાઢી હતી. તે પ્રદર્શન તા. ૨૫-૧૦-૧૩ 
સોદાન. ના રોજ બધે ચવાતુ' હતુ” એટલે તે આજે તે 

દુકાન ઉઠાવી હેવા ત્યાં ગયા. પણુ પ્રધ્શનમાં 
છેલ્લા દ્તિસોમાં વરસાદને લીધે લોકો જઇએ તેટલા આવતા નહિ હોવાથી તે 
ગ્ર્દ્?ાત દસ દહાડા પઠલાંજ બધ ફરવામાં આવ્યુ હતું. પણુ મી, સ્હેમમેન અમારી 
જતેડે કર્તા હોવાધી તેમતે તે વાતની ખબર તહોતી એટલે આજે તે તયાં જઈ 
જુવે છે તો કેટલાક તેરાની છેઇકરાએ પર્ધ્થનતે છેલલે ધ્ડાડે લુડીઓ ચલાવેદેો 

તેર્માં આ દુકાન પણ્ય તોડી નાખી હતી. દકાનનતુ” પાટીયું તથા અદરનુ કમાઢ 
સાવ તેડી કડકા કર્યા હતા. આશરે મોએક રૂપિયાતુ' તુકસાન થયુ” હશે. આ વાત 
જયાર મી. સ્ટ્રેસમેને અમને જ્સ્યાળી ત્યારે અમતે બહુ અચબે। થયો આવી રીતે 
છોકરાએ તોદાન કરે છે તેનો અનુભવ તેમને ખોન્ન ખે તણું પદર્શનમાં થયો 
હતો. હાલમાં વળી મી લીન કરીને મજુર વડના આગેવાન આબર્ટ દીલમાં 
બાષખુ કનતા લડત યુનીવર્મીદીના વિવાથીઓએ તોદાન કરી અટકાવ્યો હતો 
એવુ અમે પેપરમાં વાચ્યુ હતુ તેમાતા કેટલાકતે પોલીમે પકડી હરીયાદ ફરી 
હતી પણુ તેમને મેદ યોડ ૬ડ કરી છોડી મુકવામાં આવ્યા હતા પણુ તેમના 

પર્ કઈ વિરોષ સખ્તાઈ કરેલી «સાઇ નહિ છોકનઓ આવી રીતે તોફાન કરી 
માહસીક થાય એડી કલ્પનાથી શુ આ વાતમા આખ આડ! કાન કરવામાં આવે 
છેકે રુ એના અમતે વિચાર જાવત લાગ્યો. આપસે ત્યા હોળીમાં પહ છોકરા- 
આતે તજન કગ્વા દેવામાં આવ છે તે પન કઇક અતા તેનુ? હતે એમ 
અમન લાગ્યુ* 
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દરેક રુઠવારે વિદ્વાયતધી હિ દ્રયાત ટપાલ «૮વાતી હેગથી અમારો આ 
દિતસ કાગળ કિનેરે લખવામાં જતો. આજે સાંજે 

રાક્વાર્ રપાલ લખવામાં વશી અમને હિદ્સ્હાનતી ટપાલ મળતી. લાંમી 
જતન સુકાક્રીમાં દૂરના સ્તેહીના કાગળે વાંચવામાં અતે 

જવાબ લખજમાં કેટલો આનદ થતા તેની 
પ્રતક્ષ અતુંભવ સિવાય કલ્પના આવરી યુસ્કૅલ છે. 

વા. ૨૫-૧૦-૧૩ શનીવાર. 

ગાજે અમે વિકટરીઆ અતે આલ્બર્ટ મ્યુઝીઅમ જેવા મયા આ મ્યુઝી- 
અમધચડ હોઇ એમાં અતેક જાતની કારીશ- 

| વિદોરીઆ મ્યુઝીઅમ. રતા નમુતા મુકેલા છે. તે સિવાય બીજુ' ખાસ 
નેવાનુ' હતુ' અહિ” પાંચ કલાક અમે ફર્યા તોપષ્યુ 

નેવાતું' પુરૂ થયુ' નહિ એટલે કટાળો કાવ્યો અતે પાછા ફર્યા. 

તા, ૨૬-૧૦-૧૩ રવીનાર. 

આને સવારમાં વરસાદ હોવાથી અતે રવિવાર હોવાથી ક? બહાર ગયા 

નહિ- આવતી ઠાક ઈગ્લ'& સ્કોટલટ અતે આયન 

મી-સટ્રેસમેત ગાઇડ તરીકે રલડના જેવા લાયક સ્થળો નેવ પવાસે નિકળન 
વાનુ' ઠરાવેલુ' હોવાથી સામાન બાંધી તેયાર થપા. જેડે લેવાનુ' દેરાવ્યું- 

1 આજ સુધી એક મહિના થયો માં. સ્ટ્રેસસન 
અમારા નડે મર્શ્ત દરવા આવતા હતા, પણુ આ પ્રવાસમાં ન્નેડે ભાયાની અડ- 
ચથુ નહોતી તોપણુ સાથે માહિતુગાર માયુસ હોય તા સાર્ એમ ધારી મી. 

સ્ટ્રેસમનને ગાઇડ તરીકે અડયાડીઆતા બે પાઉંઠ એટલે ૩૦ ફૂપૈયા આપવાના 

તથા તેમના જમવાનો તયા ગાડી ભાડાનેદ ખર્ચ અમે આપવાનુ ઠરાવી તેમને 

જતેડે લેવાતું ઠરાવ્યુ'. 



ભ્રાગ ૧ર મો. 

ટત્છડમાંના વીગ શહેસે" 
લ'ડનથી ખર્માગણેમ* 

ત]. ૨૭-૧૦-૧૩ સોમવાર૨ 

આપણે ત્યાં જેમ એક ઠેકાણેથી સામાન લઇ જવાનો હોય તો જેમ મજુર 

ભળે છે. તેમ અહીંઆ મળતા તધી. છહારલમાં 

મજુર મળવાની અડચણુ- રહેનારાઓનો સામાન હૌટેલતી ગાડીમાં પહોંચા- 
ડવામાં આવે છે અતે ખીન્ન બધા અગાઉથી 

કા્ટીંગ એજન્સી વાળાતે ખબર આપી સામાત લઈ .જવાતી ગોઠવણુ કરે છે 

પણુ અમે તેની કઇ વ્યવસ્થા કરેલી ન હોવાધી અમારો સામાત સ્ટેશનપર લઇ 

જવાની મુક્કેવી આવી પછી સ્ટૅેશનપરના પોારટર પાસેથી સામાન મગાવી લીધે. 

આવી રીતે અહીંઆ આવી પરસુર્ણુ મજુરી માટે મજુરોની બહું ત'ગાસ છે. 

લ'ડન આવતા સુધી યુરોપ ખ'ડમાં અમે સેકન્ડ ડંલાસમાં મુસા%રી કરી 

હતી પણ આથી કઈ અમતે આરામ મળ્યો નહોતા 
નીન્નવર્ગ'માં દહાડેજ પવાસ કેમ કે આપણે ત્યાં સેકન્ડ કલાસમાં ઉપર બે 

કર્વાનુ' નડરી કર્યુ'- ખૂચ* હે!ઇ સુવાની નેરેવી સગવડ હોય છે તેરી 
ક અહીંઆ હે!તી નથી અને સુવા માટે જુદો 

ષી ભરવી પડે છે એટલે રાષ્ીતી મૂસા#રીમાં ઘણુ” ખર્' ઉન્તગરાજ કરવો. પડતો 
હતો. ઇ ગ્લડર્મા પહેલે! બીજ્તે અને તીજ્ને એવા ત્રણુ વર્ગ હોય છે. જમતીમાં માત 

ચાર વર્ગ હૈય છે ચીશ્ન વર્ગમાં ખેસવાને માટે ગાદી જડૅવી હોય છે. અને બેસવાતી 

ઉત્તમ સે[૪ હોય છે- પહેલા વર્ગ વાળાને પણુ રાજે સવ માટેની જગ્યા માટે 'માસ 

રી બરવી પડે છે. અમે રાત્રે મુપ૪રી કરી ક'ટાળી ગ્રયઃ દતા એટલે હતે ત્રીશ 

વર્ગ માં રડા??7 ઝુસાફ્રી કરવાનુ નદી કયુ“. 
૧ 



૧૨૨ ] યુરાપતો પ્રવાસ. [ ભાગ 

યુસ્ટેન સ્ટેરાનથી ૪-૩૦ વાગે નીકળી બર્મીગહેમ ૧૩-૩૦ વાગે પહોચ્યા” 
ી અહીંખાં રોજ વરસાદ વરસતો હોર ખધે લીલુ 

ડુસ્ટેતથી બર્મંગહેમઃમ પમ જણાવું હતું અતે તેતે લઇ દેખાવ ઘણે. 
સુદર દેખાતો દતો. લડન ફરતા ટાઢ ઘણી 

ઓછી જણા, 

અહીયાંથી અમે''બપોરે જમવાનું ઉપહાર્ચ્રહમાં રાખ્યુ અતે સવાર 
સાંજ હાટેલમાં જમવાતુ” રાખ્યુ' અમતે લીલા 

આ પવાસમાં જમવાની વાટાણાની દાળ. ખે ત્રણુ શાક અતે ભાત બળવાની 
સેઇ મ્રાઇ ઠેકાણે અડચણ આવી નહિ. બપોરે રોટી 

માખણુ, અનનસ, ક્રીમ વગરેદે પદાધો મળતા* 
એટલે ખાવાન સોઈ ખધે સારી થતી હતી. આ તરક ભાત ખાવાતે રીવાજ બહુ 
નહિ હોવાથી આ લોકોને શાત બનાવતા આવડતો નથી. કેટલીક વખત કાચો 

| વી! કેટલીક વખત સાવ રાખડી જેવો થઇ જતો એટલે અમે હમેશાં ભાત પાણીમાં 
ન બાફવા દુધમાંજ ખાફ્વાનુ' કેહેંહ( હવા- એટલે નડે પાતળા થાય વો પણુ 
હરકત નહિ અને ભાત્ર કાચે। ન રહે તે મટે ખાસ તાકીદ ગ્યાપતા. 

આજ સુી મ્યુઝીઅમે, ખગીચા, પીડચર, ગેલેરીએ વગેરે સ્થળા ખુખ 
ન્નેયેલા હોવાથી દરેક શહેરમાં તેજ ભેવાને વખત 

બ્મીં ગેમ. ન ગાળતાં ગામમાં દરી આવી એકદર સાધારણુ 
'  સ્તથિતીનુ' અવલોકન કરી આગળ જવાતો વિચાર 

રસમા છતા. તેવી રીતે અહીં વીજળીની ટ્રામમાં બેસી ₹રી આવ્યા. ગામમાં અતેક 
કારખાનાઓ છતાં આ ગામની સ્થિતિ દર્દ જયયાઈ માટે રસ્તે કેટલાએક છોકરા 

| ઉધાડે પગે પ્રરતા હતા. અતે ચીથરે હાલ દથાષાં પણુ ધણા માલુમ પડતા. આ 
ચહેપ્તો દેખાવ અમતે કલ્પના હતીં તે કરતાં (વચિત્રજ જણાયો. 

૨૮-૨૦-૧૩ ત્રગળવાર* 

સ્ટ્રેડફર્ડ ઓન સ્મૅબ્હન. 

શેકસપીઅસ્તું ગામ સ્ટ્રેડશ્ડ એન એવ્ટન અહીંધી નકક હોવાથી અમે 
તે જેવા ગમા. સવારે -૫૦ નીટન્યા તૈ મરડી 
૧૦-૪૦ વાગે આવી પહેંગ્યા. રેલ્વેની બસે બાળુએ શેકપીઅરનું ધર? # 
દેખાવ સુદર હતો, જમાત ઉચા હોઈ તેમાં અનેક 



જર્ મો, ] લિબ્ડરપુલ, [ ૧૨૩ 

વિશાળ રહે જણાતા હતા. આ દેશમાં નહેરો ખેતરમાં સુદર ઘરો લીંલી 
જમીન અને સ્વચ્છ આકાર ઘણોજ સ્મણીય દેષાવ આપતા હતા. આ ગામ ધણું 
ન્હાનુ' છે પથ સ્તચ્છતા ધણીજ છે. આ ગામદું ન્તેઈ આપણા ગામડાની દરીદ્રને 
ગલીચ દશા માટે ખેદ ઉત્પન્ન થ્યા વગર રહેતો નથી. ગામમાં ખર્ધા ધર નવેસર 
અ'ધરાયા છે પણુ શેકસપીયરતુ' ધર હતુ' તેજ સ્થિતીર્માં કાયમ રાખ્યુ” છે. આ ઘર 
નેવા માટે એક શિલીંગની ફ્રી રાખેલી છે. અહીં દર વર્વ હજારો પવાસી આવે છે. 
ઘરમાં ખાસ ન્ેેવા જેવું કઈ નથી. પણુ રોડસપીયર્ની વપરાસમાં જે ચીને આવી” 

હતી તેતો સ'ત્રહ ઉત્તમ રીતે કરવામાં આગ્યે! છે. આતી પાછળ એક ખગીચે! છે 

તેમાં શેડસપીયરે પોતાના નાટકોમાં જે ઝાડ યુલતે। ઉક્તેખ્પ કર્યો છે. તે સધળાં આ 
બમીચામાં ઉગાડેલાં છે. ત્યાથી તીકળી શેડસપીયરની નિશાળ અતે તેના માનમાં 
ખાંધેલુ' નાટક જેયુ' આ નાના ગામડાની સ્થિતિ ઉપરથી ઇંગ્લ'ની ઉત્તમ 
આર્થિક સ્થિતી વિષે સારે ખ્યાલ બવે છે. 

અહીંથી લેમિગ્ટત નામતુ' ગામ નજીક હોવાથી બપોરે અસરમાં ખેસી તયાં 
ગયા. આ ગામે એક ઔષધી પાણીતો ઝરો છે. 

ક્ેમિંગ્ટન સ્પ. આને દ્વીધે આ ગામ પ્રસિદ્ધ છે. આ ઝરાતું પાણી 
એક નળમાં લઈ તેતી ખે તોરી એક ઠેકાણે 

રાખી છે. તેમાંથી ગમે તેતે મદત ઉપયોગ કરવા દે છે. આ પાણી અમે પીધુ' પણુ 
અમને તે ખારૂં અને મોછું જણાયું * કેટલાક રોગો પર આ પાણીતા બહુ ઉપયોગ 
ચતા હોવાથી તેની બાઢલીઓ ભરી બહારગામ ચ્હડાવવામાં આવે છે. આવી 
રીતે આવા ઝરાઓનું વૈઘકીય પૃત્રક્રણુ થવાથી તેનો ધણે ઉપયોગ થાય છે. 
આવા ઝરા યુરોપમાં સુષ્કળ છે. એતે સ્પ (ઝરો ) કહે છે. અહીના સાર્વજનિક 
અગીચામાં છી રેલ્લેધી પાછા બાનેગ હેમ પાછા આના. 

તા. ૨૯-૧૦-૧૩ ખુધવાર. 

લિવ્હરપુલ* 

સવારે ૪-૧૦ વાગે નીકળ ૧૧-૧૫ વાગે લિવ્ટરપુલ આવી પહોંચ્યા. 
આ ગામ કરી વળ્યા પણુ અમે ધારતા હતા તેટલું 

યયુમાનિક આગબાઢ અને સપન જણાયુ નહિ. વ્હાઈટ સ્ટાર કમ્પનીની 
આવર હેડ રેલે. ટ્યુમાનિક નામતી પર્ચ$ ૧૮૩૦૦ ટનતી આગુ- 

ખોટ અમે અડી બદર પર આવેલી તે બેજ, 



પ 

યુરોપનો ધવાસ* [ ભાગ 

ગમમેરિદામાં ન્યુઆર્ક શહેરમાં જ્યાં ત્યાં પુક્નો કરી આગ્ડરહેડ રેલ્વે કરેલી છે તેવા 

પકારની રેલ્વે અમે અડી બદર પર્ નનેઇ આ રેક્તે માટે મોમ પુલ કરી તે ઉપ- 

ર્થી રેલ્વે લઇનતામાં અવી છે. અતે સ્ટેરાત વિગેરે પણુ ઉપરજ હોય છે. અતે 
નીચે થટને ગાડી ધોડા વગેરે જવા માટે ખુલ્લી જગ્યા પુષ્કળ રહે છે. અહીંઆ 
અમે હતા ત્યારે એકવરસાદતનું ઝાપટુ' ઘણું નેરમાં આવ્યુ તયારે હિદ્સ્થાતતા 

અુરસાંદની યાદ થઇ, લ'ડન નનેયા પછી આ શહેરો બહુ નજરમાં આ તાં નધી. 

તા. ૩૦-૧૦-૧૩ ગુરૃવદર- ય 

સવારે ગાડીમાં નીક્્યાં તો ચાલીસ મીનીટમાં મે ચેસ્ડર આવ્યા. આજ 
સુધી સ્ટેશન નકક સારી હોટેલ મળવાની અડચણુ 

મેચેસ્ટર- પડતી નહિ પણુ અહીઆંની હૉટેલ ખહુ ખરાબ 
મળી, એક્જ દિવસ રહેવાનુ હોવાથી બહુ તપાસ 

ન કરતાં તેજ હોટેલમાં રથા. અહિયા કારખાનાં ઘણાં છે. અને ધ ધા શિખવવાની 
ઘણી નિશાળો છે- હિદુસ્વાનતે કાપડ પુર્' પાડવામાં આ રાહેર પ્રખ્યાત છે. તે અમે 
આજે જેઇ તેતી ઔધોગિક સ્થિતિની કલ્પનો આવીન 

તા. ૩૧-૧૦-૧૩ શુકવાર- 

જેંડક્્ડ, 

સવારે નીકળ્યા તે દોઢ ડલાકમાં બેડક આવી પહોંચ્યા આ શહેર ગરમ 
કપડા ખનાવનામાટે પ્રસિદ્ધ છે. બપોરે વીજળીની 

જડધૂર્ટ કારખાનાની સારી ટ્રામમમાં બેસી ગામ બહાર'દૂરી આવ્યા, ત્યાં 
ક્ધીતિ- અનેક મોટા મોં કારખાનાઓ દેખાવાં હર્તાં- 

અઠી મજરા માટે કારખાનાવાળાઓએ નમુનેદાર 
શકાન ખપાવેલા છે. અહીના કારખાના સુ'બઇના જેવા એક બીન્નતે લાગીતે 

ન હોતાં છુટાં છુટાં છે. તેથી લોકોતે રહેવાતે માટે હવા ધકાયતી સારી છુટ છે. 
અડી મજરોના ઘર ભેધ્એ છીએ એટલે એટ'દર દેશ કેટલો સમદ છે તેનો 
ખ્યાલ આવે છે- કાર્ખાનાવાળાઓઆએ મજુરના છાકરાઓને માટે નિશાના અને 
રમવાની જગ્યાઓ કરેલી છે વળી મજુરા મારે ખાસ દેવલ પણું કર્યા છે* 

“એકદર દરેક કારખાતુ' એક ન્હાનુ' સુદર ચામજ હોય એમ કહીએ તો ચાલે* 



૧૨ મે. ] લિડય્. ( પ્સ્૫ 

તા. ૧-૫૧-૧૩ રાતીવાર. 

બ્રડફૂર્ડ* 

આજે અહી' બગીચાતુ મ્યુઝીઅમ નનેવા ગયા, આ મ્યુઝીઅમ નાનુ હતું 

તતો પણુ સા₹" જણાયુ, બગીચા પણુ ઠીક હતો. 

વાળ કાપવાતી નવી રીત. સાંજે પાછા વળતાં એક વાળ કાપવાતી દુકાનમાં 
ગયા ત્યાં આન્ટે શનીવાર હવાથી ભીડ ધણી 

જણાઇ. અહીં” વાળ કાપવાનો એફ નવોજ રીવાજ ન્તેયો. કાતરથી કે વાળ 
ટાપવાના સ'ચાથી વાળ ન કાપતાં કાકડા સળગાવી વાળ બાળી નાખવામાં 
આવે છે, અમે આવી રીતે અમારા વાળ ડુંકા કઉત્યા. આવી રીતુ પહેલીજ 

જેએલી હોવાથી અમને લાગ્યું કે વાળ સળગરે તો માથુ દાઝરો પ'ુ તેતુ' કઇ 
થયુ તહિ* આવી રીતે વાળ કાપવાતુ કારણ પુછયું તો! જણાવ્યુ કે આથી નાળના 

ઝીણા છિદ્ર બળીતે બધ થઇ જય છે અતે ક્રેષ્ત્પણુ રોગ પેદા ય શકત નથી 
આવું ક'#ક શાઓરીય કારણુ બતાવ્યુ' રાત્રના વખતે ૩-૪ જણુ ખુર#ીપર બેઠા 

છે અને હમે! ફાક્ડા લઇ વાળ બાળવાનુ' કામ ચલાવે છે. એ દેખાવ નનેઇ 
અમતે બહુ હસવું આવ્યું. આવી રીત અમે બીજ કોઇ પણુ કેકાણે જેઇ તથી. 

તા.૨-૧૧-૧૩ રવીવાર. 

લિડસ્* ૨ 

અહીથી આને લીડ્સ ગામે વીજળી ટ્રામમાં ગયા, આ બધો તાલુકાનો 
પ્રદેશ કોલસાની ખાણુા અતે કારૂમાનાથી વ્યાપી રેલે! છે. જેંડકડથી ખધા આસ- 
પાસના ગામો વિન્ટ્ળીતા 2ામથી નેડાએલા છે. અહી' મળુરોના ધરો બધાં એક 
નમુનાના હો!) શૈભા ધણી લાગતી હતી. આજે રવીવાર હતો અને અમારી 

ટ્રામમાં દશ ખાર મજરે દારૂ પીતે ખેઠેલા હતા તેઆ ડી અદર અદર બોલા ચાલી થઇ 
મ્રારા મારી પર આવી ગયા. ને ગહેમ, મેગેસ્ટર, લિવ્હરપુલ વીગેરે ડેકાશે 

ભજીરોતી દરિદ્ર દશા જે દેખાતી હતી તે કર તેમતે મજુરી મોડી મળે છે તેતે 
લઇને નહિ પણુ તેમતી આ દાર્પીવાની ટેવતે લીધે છે એવુ અનને હવે સપણ 
સમન્તયુ*. આપણા દેશમાં પણુ આ નવા વ્યમનને! દેલાવ થતો નય છે. એટલે 
તે વિગે આપશે ચેતવું નેઇએ. 
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સ્જટિજન્ડ. 
તા. ૩-૫૦-૧૩ સોમવાર. 

બાજતો આખો ધ્વિસ સવારતા છ વાગ્યાથી ચાર વાગ્યા સુધીતો બેડર્ડયી 

ન એડીતબરો જવા માટે રેદવેમાં ગયો. સાંજે હોટ- 
શડટથી એડ્તિખરે: લમાં ગયા પછી અધારૂ' યઇ જવાથી બહાર 
* ક' ગયા નહિ. 

ત, ૪-૧૧-૧૩ મ'મળવાર- 

આજે સવારે ઠાથ મોન લેવા એક દુકાને ગયા. ત્માં એક નંવી વરેઠતુ' 
પા યધ્ર ભેયુ* અહીં માલના પૈસા આપવાના હેય 
એડિનખરેો. તા એક તારથી લટકાવેલી ડબીમાં સુક્વાના હોય 

છે અતે ડબી વિજળીક ખળ વડે કાઉન્ટર પરના 

માષુસ કને જાય છે. અને બીજું પરચુરણુ કઇ પાછું આપવાનુ” હેય તો રી 

તે ડબીમાં પાછુ” આવે છે. આવી રીતે પૈસા લેનાર કેશીયર એક હૅકાણે મેઠા ખેદ! 
મધ્રતી*મધ્દવડે દુકાનની ચારે મેરથી પૈસા ઉઘરાવી લેછે- 

# ષછી અમે ટ્રામમાં બેસી હોલીરેડ પેક્ષેસ ન્નેવા ચયા પણુ યોડા ધ્હાડા 

, પહેલા મતાભિલાવી ભાઇઓએ અહઠી' તોકાન કરી 
હોલીરૂડ પેકષેસ અતે આર આ મહેલને કેટલોક સામાન તોડી નાંખેલે હોવાથી 

યર્ સીટ- તે દીવસથી પરવાનગી ચિવાય આ મહેલમાં કોપ્ખો 
જવા, દેતા નથી અમે પરવાનગી મેળવી નહિ 

જોવાથી પાધું આવનું પડયુ" અહીંથી નર રેકરી છે તે ઉપર ચઢી ગમા. અહીં 

તાહ ખહુ હતી પવનને સપાટા પણુ અવે! હતો કે ગમારા કાન ઠરી ગયા- ટેકરી 
ઉપર આર્થર સીટ નામની જગ્યા છે લાંધી એડીનબરોા સહેરને! રળીઆમણા 
દેખાવ નનેયે! નીચે ઉત્રવાં ત્રણ ન્હાના બાળકને ઉઘાડે પગે જહાં જેયાં તો 
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અમારા પગર્મા મે' ખુટ હોવા છતા પણ પમ ટાઢધી અકડાઈ ગયા હતા અને 

આ છેડરા ઉઘાડે પગે જતા નઇ અમને નવાઇ લાગી રેવ પાડવાથી 3ની શરી 

રને મજ્લુતાઇ આવે છે તે અમતે પ્રત્યક્ષ ન્નેવા મળ્યું. 

રસ્તામાં પાછા વળતાં ટ્રામ જેઈ તો તે વી?૪ળીની ચક્તિ વગર ઝપાટાયી 
રડતી જણાધ ઢ્રામતા ખે પાટા વશ્મે એકટ 

કેબલ ટમ. એક લોખ'ડી તારતા દોરડાથી આ ટ્રામ યવ વડે 
ખે'ચવામાં આવતી હતી. તાર અતે ટ્રામ વચ્ચે 

જ્યારે તે સખધ તોડવામાં આવતો ત્યારે ટ્રામ ઉની રહેતી આવી ટ્રામ ડુંગર પર્ 
ગ્હુડતી ટમ તેપ્લસમાં જેઈ હતી પણુ આવી કેબલ ટ્રામ સપાટ રસ્તાપર ચાલતી 
અમે અડી નનેઇ અહીતા લોકો અગ્રેજજ ખોશ્ે છે પણુ તેમના ઉચ્ચાર ઘણા 
વિચિત્ર છે એટલે (મના કડકટર શુ' કહે છે તે અમે સમજી શડયા નહિં અહીં દાર્થી 
ચકચુર્ થઇ રસ્તામાં પડેલા ધણુ। નેવામાં આવ્યા. 

ખપોરે યુનીવર્સીટી ન્નેવા ગયા અહીં એક હિ'દી વિદ્યાર્થીની મુલાકાત 
થઇ તેર અમતે બધી જગ્યો બતાવી અહોંનો 

યુનીવર્સીટી. લાયબ્રેરી ઘણી સરસ છે. તેમાં નૌક્ષ, સ્કોટ વગેરે 
વિદ્રાનાના હસ્તાક્ષરાતો સગ્રહ બહુ સારો છે. 

અને નામાકિ'ત પ્રેરેસરાનાં પુતળા કરી બેસાડેઢા છે. દેવનમરી ભખામાં લખેલી 

ઝીણા અક્ષરતી એક રામાયણુની પત અમે અહી ન્નેષ્ન- આ યુતીવરસીટીમાં હિ'દ- 
સ્તાનના પુષ્કળ વિઘાય્“એઓ। છે- 

તા. ૫-૧૨-૧૩ ખુધવાર. 

એખસર્ડીત, 

સવારે ૭-૪૦ વાગે નીકળી ૧૧-૩૦” વાગે પહોંચ્યા આ ગામમાં પત્થરની. 
# ઇમારતેદ પુષ્કળ છે. ગામ ન્ડાનુ* પણુ ખ્હ્ 

એબર્દીન મામ. સુદર છે. ગામ ખહાર ટ્રામમાં ખેસી ફ્ર્વા ગયા. 
ત્યારે યાં અતેક સુદર બાગ ખગીયા તે બગલા 

જ્તેયા. આવો! સુદર દેખાવ હિંદુસ્તાન ગયા પછી સવમવત થવાતો છે. એવો વિચાર 
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આવતો ત્યાર મતના મેદ થતો અમાન યશાનાં આ ગાર અમને ગહ ગમ્યુ 

“મ દેતમાં ગ્મશાન ભુમીમાં બ ઊચે! પ્રીબ, ઉત્તમ શતા ॥ નાવે છે અગ 
“મહોતી સ્મચાન ભુમી બ.“ સનમ વવી સ્મશાન બમી પિડે તયક્મ કતપના 

આપ | ટમી ગઇ છ તેતો કઇપપ તથ અહાં ત્તેડાના ન્યાગય નહિ 

ખપેોરે બજારના ફરતા «વા હતા ત્યારે એક તુચ:] નમીએ થે માસ્ત 
રતે હાથ પધ્કયે! આ લેઇ અમે વિચાર કસવા 

હિડુસ્તાનમાં રહી આવેવાને લાગ્યા અટલામાં તે છાશ્રીએ હિદુમ્વાનીમાં 
હિદુસ્તાત” તિય હોય છ તનેશલડા માડયુ તેને કશુ કે તમને હિદુગ્વાતીને 

જેઈ તમારી ન્તેડે હિદીમાં મોવડાતુ બડુ મત થઇ 
આવવાથી મે તમતે રોક્યા છે આ છોમ્રીતો બાપ વેશારર તર લર્મ્રી અમલ 
2 હતો અતે નયા છોકરી ઠિડુસ્તાતમા-7 જન્મી હતી તેના બાપતે પે શન મ 

વાધી મે વી ધયા તેઓ અહી હહેવા આગ્યા ઝે આ માઇ હિદુગ્તાની 1ડુ ચાર 
ખોલતી હતી અને ઘણા દીતમથી કોઈ હિરુસ્તાની નનણુતારૂ ન મળવાથી તેરે 

ન્યમારી નડે વાત કરવાનુ મહુ મત થઇ -્વાવ્ડુ તેગે કહુ કે હિદુસ્તાન બહુ મારા 
રત ઝે. આ નનાણે લડતમાં પણુ અમારી આગ] ઘણા માણુસોએ હિ દુસ્તાનની 
ષશસા કરેલી 

બાદશાહને ઉન્હાળાની મોમમમાં હર ખાવાતા આરપાર રાજવાડો 
અહીંથી ધણા નજક છે પણુ તખત ન હોથી 
નમમે તે નેના ન જવા અહીંચી ઈન્હરનેસ 
«નાતુ ઠરાવ્યું અમારે સવારે સાત વાગ્યાની 

ગાડીએ જવાનુ હોતાથી યા તાગવા અ ના તોપહુ મજછીર કધ આવો નહિ એઝતે 
“અમે એક બીન્તે મજુશ કરી આવ્યા એટલામા તે મજાર ભારી લતે આ તો 

તેતે અમે કહ્યું 3 મોડો કમ આવ્યો ત્યારે તેને ઘડીઆળ માદીતે બતા યુ ૭ 
છુછી તો ૬॥ મા એક મીતીટ કમ છે અતે નોટ ખુકમાં અમારો આપેતો ટાઈમ 
ત્રાધી રાખેલો તે ખતાવ્યો આ જેઈ અમે તો સેજ ઝ ખવાણા પડી ગયા અમે 
સેતુ વખતશારપપડુ જઇ ખહુ નવાઇ પામ્યા અને અમે તેને પણુ કઈક ફગ 
માટે આપ્યું આ ગમારે મજુરો પણુ આટલા ટાઈમ સાચવતા છે એ 
ઘ્વોગ્યુ ગાપણે ખામ શીખનડાતુ છે કમક તખતમરપણામાં આપણે ખહું 
પહત છીયે 

મૃજુરનુ વખતશીરપણૃ 
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ત્ા. ૬-૧૨-૧૩ ચુગ્વાર. 

એખરડીથી ઇનવ્હરનેસ* 

અમે ઉત્તર તરપૂ જેમ જેમ વધારે જતા હતા તેમ ઢાઢ ખહુ પડતી 

હતી. આજે રેલ્વેમાંથી ન્નેયું' તો ભનને બાજુ" 

દ્રાસ્ટ-સ્તો અતે આઇમ- ઓતા ઝાડના પાન પરકેાસ્ટ પડેલું જ/ણૂાતું 

હતુ માડીના કાચપર્ પણ્ કેમ્ટ ડેરી ગયો 

હતો સ્ટ-સ્તો અને આઇસ બધાતે આપે તે બરદ્જ કહીયે છીયે પણુ 

તેના ત્રણે જુદા જુદા પ્રકાર છે. આપણા ત્યાં જેમ ઝાકળ પડે છે તે 

ઝાફળ યકતે લીધે દરી ન્નથ છે તેતે ફેસ્ટ કહે છે. આતે આપણે હીમ 

પપધ્યુ' એમ વખતે કહીયે છીયે અતે આકાશમાંવી વરસાદ જેને સફેદ 

'રગતે. ભુસે; પડે છે તેને સ્તો ફહે છે. આ સ્તો રૂના જેવો પેડ્ચે હોય છે 

અને તે જમીતપર્ ૩-૪ જ્રીટ જેટલી નનડાપ્તતા થર્માં પડી દરી નાય છે. પણુ 

જાસ્ટતો થરતા છેક પા ળો હોય છે. સિયાળાની ટાઢતે લીરે નદી તાળાં ડરી નય 
છે. બરપ્ આપણે કૃથીમ બરક્ ખતતીએ છીયે તેતા જેવોજ હોય છે. અને તેતે 

આઇસ કહે છે. આજે તાઢ બહુ હતે અતે બુટમાંતી આંગળીએ ટાદથી બહુ 

દુખતી હતી- 

આ ગામ નેસ તામતી નદીને કીનારે છે અતે તે ઉપરથી આ ગામનું તામ 

પડેલું છે. નદી સાંકડી અને ઉડી છે. અને પાણી 
પજુરતેસ, * સ્ગુ્છ હે! ન્તેરથી વ્હેતુ હતું આ ગામ નોવા 

જેવુ છે. અકી એક જાતો કીવ્લો છે તે સેઇ 

આવ્યા. સાંજે સીનેમાને ખેલ તેવા ગયા. તાઢ એટલી જધી ટતી કે પથારીમાં 

ગરમ પાણીની બાટલીઓ ઝુકી પથારી મરમ કરી મુઈ જવુ" પડ્યુ આડી રીતે 

પથારી ગરમ કર્યા શિવાય ટાદને લીધે ઉઘ આડડી ગુગ્કેલ છે. 

૧૫૭ 



વાં. «-૧૧-૧૩ શુષ્વાર, 

ઇનવ્હરતેસથીં યથ 

' સવારે પથ આવવા માટે નીકળ્યા. આ રક્તાર્થા હાયરલન્ડ! દેખાવ નેવટ 
મળે છે. ઉંચા ટેકરાને! કદેશ અતે. ન્હાતા ત્હાતા 

હાયતેન્ડતો દેખાવ. #નેશથી વહેનારા ઝરાઓઆ અતે ૬ર દેખાતી ખર- 
#- યથી «કાધેલી ટેકરીઓને લીધે દેખત વણો મતે 
હરરેખાતો તો પણુ લ્વીટ્ઝલેન્ડતો ભવ્ય દેપ્ખાવ ત્તેપા પછી આ દેળાવ ઉતૂરતેદ 
મમ છે. અહીંના કેટલાક સરોવરને અતે ડુંગરને! દેખાવ સારો છે. પણુ સિયા 
ળાની ઢાદને લીધે અમે જઇ શક્યા નહિ- આજે ડબ્યાં સ્ટીમહીટર એટલે વરાળયી 
ગરમ કરેલી નળીઓ હોવાથી ત્હાડ ખદૃ વાતી નહોતી, અતે આજી બાજીના સુંદર્ 
દેભાવો જવામાં વખત જલદી ચાલ્યો ગયે. પથમાં ૧૨-૨૦ વાગે આવી પણેંગ્યા- 
ગામ સારૂ જણાયું. પણુ વિશેષ નનેર્વા જેવુ' કઇ સ્્નેવાર્ા આવ્યું” નહિં. 

તુઇ ૮-1૧-૧૩ ચતીવાર . 

! પર્થથી ગ્લાસરે1# 

એડીનબરેથી એખરડીત, ઇતવ્હસ્તેસ, પથ*, અતે એડીનબગેની સરાયુહાર 
હીદેષ્ો અમે કાડી હતી. તોપણુ કવી એડીનબરો 

સ્ક્ષાસગે!. જવાનુ ફઇ કારણુ ન હોવાથી ભમે સ્ટાલેગથી 

ગ્લાસપેો સુષીની જુદી ટીકીટો કાથી ૧5 વાગે ગ્લાસનો પહોંચ્યા પછી ધથમ કેક 

કપતીમાં ગયા અતે અમે અમારી ટપાલ લીધી. અતે બપોરે શહેર જયુ) આ 
રાહેર મોડુ ઊઈ અહીં લડતતી અમતે યાદ થઇ અહીંઆ પણુ લડન છેડુજ ધુમસ 
જણાયું" એક ઠેકાણે અમે ગરીબ વસ્તીમાં ગયા તો ૪૦-૫૦ ન્હાના છોકરાં અમતે 
વીટળાઈગયા. આ છોકરાનો પગમાં બ્રુટ નહોતા અતે લગર્ડાં પણ કાટલાં હતાં 

અમારા પ્રવાસર્મા જ્યાં ત્માં આવી રીતે છોકગાએ મળ્યા તે સાર! સ્વભાવના હતુ. 
અને ક તોપ્ત્ત કરત ન હતુ. આવા સુખી દેશમાં આવા ગરીબો! નઇ અમને 
અહ આશ્યષ લાગ્યુ 



૧૩ મે' ] ગ્લાસગે॥# [ પમ 

હા. ૪-૧૬૧-૧૩ સવીવાર. 

ગ્લાસગેા. 

સ્કીટલેન્ડ, દેશમાં પ્રેસમેટેરીઅન પંથને ધણો પસાર છે આજે રવિવાર 
હોવાથી. સવારે ફરવા નીકત્યા તો એક દેવલ્ષમાં 

પેસબેરેરીઅત ચર્ચમાં ધરણી ગર્દઃ જેડ અમે. પણુ ત્યાં ગયા. અને એક 
પ્રાથના. ખાક ઉપર ખેઠા એક ધર્મોપાધ્યાય વ્યાસપીઠ ઉપ- 

રથી પમત” વ્યાપ્યાન અહતો હતો અતે વચ્ચે 
વચ્ચે બાયબલના ગીતો માતા હતો: ગાયન વખતે ખંધા લોડો ઉભા રહી ગાવા. 

લાગતા દેવલમાં આવનારા માટે આયબલની અનેક ચોપડીઓ ખાંકડા ઉપર સુકેલી 

હતી. જે ભાગ ઉપાપ્યાય વાંચતો હતો તે અમતે માહિત ન હોવાધા અમતે ચે।પ- 
ડીર્માધી તે જડી આવતો નહેત્તા એટલે આ અમારી અડચષુ ન્નેઇ અમારી પાર્સે 
ખેઠેલી બે બાઇઓ તે ભાગ ચેપ્પડીમાંથી કાઢી આપતી હતી. એક કહાક સુધીઃ 
પાધષના ચાલુ હતી લાં સુધી તેમચે મદદ કર્યા કરી હતી, એફદર પાથનાતે 
રખાત ઘણે ગભીર હતો. મંદિરે પણ ભવ્ય અતે વ્યવસ્થિત જણાયુ” પછી ઘુતીવર- 
સીટીની ૪મારવત નનેઈ પેસ્ક્ષી નાયૂત ગામ નઇ આવ્યા આ ગામમાં લુગડાં શીવ* 

“વાતે તયાં સુતર બનાવવાનાં ઘણાં પ્રચ*ડ. કારખાના છે. 

શા, ૧૦-૧૧૬-૧૩ સોમવાર. 

ગ્લાસગોાથી સ્ટેતર૨*- 

ચાને સ્ટેનડર બદરેથી અધ'લેન્ડ જવાતું” હેતથી ત્યાંથી નિકળનારી 
સ્ટીમરમાં ખૃથ* રીઝવ્ડ કરાવવા કુક કમ્પનીમાં 

આયલેજ્ડ જતા માટે ગવા. આજે વરસાદ પડતો હોવાથી ટાઢ ધણી હતા. 

શ્ટૅેનહર બંદરે આવ્યા, તેથો કઈ ખહાર ગયા નહિ. ખપોરે ૪-૧૦ વાગ્યાની 
ગાડીથી નીકળો સાંજે સાતુ વાગે સ્ટેનહર બ દરે 

આવી પહોચ્યા અને ખોટ પર્ ૯૪ બેધ- બોપટ ૭૦૦ ટનતી દતી તોપણુ અદર 

જ્યવર્યા અને સ્વચ્છંદ ધણી સારી હત્ કોડણુમાં જનારી બોટ આવીઝ હોય. 
જે પષ્તૃ તેમાં સ્વ્કતદ અહી'ના જેવી હોતી નથી. 



ભ્રાગ ૧૪ મો. 

આાયજન્ડ- 
શા. ૧૬-૧૧૬-૧૩ બ'ગળવાર 

બેલરૂાસ્ટ, 

અમારી બોટ “ પીન્ત્રેસ મોડ “મારે છ વાત્રે ઉપડી ૮ વાને લાન* 

ખૂદ પહોંચી મગુદ્ર સાંત હતો તેધી અમને કઈ 
ત્રાસ થયો. નહિ, લાત બદર પર આગગાડી 
તેયાર હવી તેના બેસી ૧૦ વાને ખેલકામ્ટ 

પષેચ્યા, આ રાહેર આજ્ટર પ્રાંતતી સન/ધાની છે. અડી” સુવરાઉ કાપડ બતા- 

વૃઆાના તથા આગબેઇટ બતાતનાના મે! કારખાનાં હોઇ શહેર ધણુ સમહ 

છે. ઓલી'્પીઆ, ટીટેનીક વનેરે પચ સ્ટીમરો શ્હિતીજ ગોદમાં 
બધાયેલી છે. અહીતો યલ્ત ઢોલ ધણો નોવા તાયક છે. આતા 

મુખ્ય હાલ અને વિશાળ દાદરો જેવા હાયક છે “યા ગાથમાં અતેક મોટી 
ઉઘામ શાળાઓ છે. ગામ જૈઇ અને બપોરે ત્રયુ વાગ્યાની ગાઠીએ ડબ્લીત ગયા" 
તસેસાને છ વાગે પહોચ્યા, ? 

ખેલશ્ાઢ- 

તા. ૧૨-૧૧-૬૩ ખુઘડાર્. 

ડબ્લીન* 

સવારે ફિગ્સટાઉન તતેવા ગયા- અહીંવી ખ'દર ઉપર ૪રવા ગયા ભારે એક 

ટેકાણે બદર ફ્રસ્તીનું કામ ચાલતુ હતું ભા એક 
કિંગ્સટાઉત- ભાહુસ પાળીમાં ડબદી મારવાને પાગ લુગઢ 

ગ્હડાતી અદર જવાની તૈયારીમાં હતો. આ 

ભણુમને નળીએ વડે અદર ડવા પહોંચાડવામાં આડતી હતી, અઃ માણુઝ 



૧૪મો ] કીગોન* 1 ૧૨૨ 

પધ તી અદર એક ખે કલાક સધી *હી કામ કરી રકે છે મોતી કાદડા 
માટ પણુ નમારા“ કપડ પરી ડગી મન છે અહીંથી ફરી ડશલીત રહેરમદ 

પાકા નવ્યા તો ભાગ્દારી ગાડામાં પોલિમ ગિપાર્ત મેટેલા જય અતે આનુ 

કાણુ એમ માતુમ પડયુ ક, «મા તહેરમાં મજાગ લોતોગએ સપ કરી હડતાલ 

પાડી હતી તે અનથરવડાતે બરો સ્ત માટે આ પ્રમાણે તેમતે રાખરામાં આવેવદ 

છે અહીંના ત્વોકરાની શિચતિ વહી કગાલ માડુમ પડી «સતાપર હનર જોકન 

ખુટ ગગર્ -અતે %ાટેતે ડૃગડે ઉતા હતા આયે ન્ડની દીદ્રતા બદલ જે કાઈ વાચેલુ 

તેતુ પત્યત્ઞ નીટીતણુ થ# 

તા ૧૩-૫૧-૫૩ ગુરવાર 

કીલોર્ન, 

-હીંવી મવારે દ॥ વાગે નીક્ળ્યા તે સાજે તણું નાગે કીતોન આની પહેન્મા. 
#સ્્તામાં દેશ ઉજન/ડ દેખાયો. આજુબાજુ ધણી 

ફ્રીતે ને જમીન પડતર પડી હતી કીતોર્ત મામ ન્હાતુ છે. 

તોપષુ તાના સરોવરો નવા ઉનાળામાં ધણા 

પ્રવામીઓઆ ઉતરી આવતા હોવાથી હીટલ વિગેરેની સગનડ બડું સારી છે સાને 

ગામમાં ફરવા ગયા તે લેશો ગરીબ દશામાં જણાયા દરેક ધરમાં છોકરાઓની 

કપ્મા અવિશય જણાઈ નઆયર્વડ દેશ ક ગાવ છે ખરોપણુ તે કેફ હિ દુસ્તાત જેવે 

“ગધમ સ્થિતિમાં નથી 
તા। ૧૪-૧૧-૧૩ શુક્વાર 

કીલેને* 

સતારે નવ ડાગે અહીના સરેતરેદ કવા ગયા ગાજે સવારથી વરસાદ 

પડતા ટતા -મહીં વરસાદ એક મીનીટમાં આવે 
કીલોન્ધ્તા મરે!રર “મતે વશ ખદ યટ જતો અને કરી આવતો આ 

સરોવર જેના માટે માણુસ દીપ એક શીલીગ 

ફી આપડી પડી ઝે અડી એક મદો અતે નામતે મડ નેશ લાયક છ એવુ 



પૃક્ટ] યુરોપનો પવાસ, 

વર્ણન અમે ગાઇડ બુકમાં વાંચેશુ” પણુ તે જેવા ગયા ત્યારે તેમાં કઇ એવુ' ખાસ 

નહેું- સરવરતી આસપાસ ઘોડા ગાર્ડએ કરે એવો મોરા સસ્તો કરેલો છે તેથી 

અમેગાડીમાં ખેસી ફરી આવ્યા આ સરોવરતી આસપાસ ડુંગરો આવવાથી દેખાવ 

ધશે રમણીય લાગે છે. ગેપ ઓજ ડનકેદ અતે ટોડ તામતા ધોધવાતી જગ્યા જેવા 

જેવી છે. ઉનાળામાં અર્કી કેરવાતી મજાના રહે છે પગુ આજે વરસાદ હોવાથી ટાઢ 

ખુ વાતી હતુ. 
તો. ૧૫-૧૧-૧૩ શનીવાર્- 

કીલોનથી લ'ડન* 
ડી 

સવારે ૭ વાગ્યાની ગાડીમાં નીકળી ૧૨-૩% વાગે હોસ લેઅર બરે 

આવ્યા, અતે સે'ટ એન્ડ્યેં નામતી બોટમાં બેસી 
કીલેનથી પાછા લડત. જ્ીસગાડ ખ'દરે ઉતર્યા. અમારી બોટપર કેટલાક 

પલટણુનાંશીપાઇ હતા ત્યાં તેગાએ ખુબ દાર પીધો 

હ્તો અતે નાચતાં હતઇ- પણૂ ખીન્ન કોઇતે ખાસ ધનન કરતા નહોતા. શીચાગાડયી. 
માડીમાં ખેસી શત્રે નવ વાગે લડત પહેંગ્યા. આ ખધો મેવાસ ઝીના વગમાં ક્ષે 
પણુ અમને કઈ ત્રાસ થવે। નહિ. રાજ પવાસ ગાલુ હોવાથી આજ જણે પાછ 

કેર્ ખાવ્યા હોઇએ એવુ” લાગ્યુ" 



ભ્રાગ ૧૫ ષો. 

પાછો ટનમાં. 
જા. ૧૫૬૦-૧૧-૧૨, સ્વીવાર. 

લડન, 

આજે ધવાસમાં મેો થયેલા લુગર્પ પોળીતે આપ્યાં. અમારાં મુકામે 
૬૨ આદે દિવસે કપડ ધોવાઈ સવતાં હતાં. પાખી 

અહીં કપર્મ ધોવાની છુગર્ધ ખહુ સારો પુવે છે. કપર્રા રાય રીતે 
વ્યવસ્થા. પવારના હોવાથી રેચમી કપડાં પણુ ધયાંજ સાચ 

પોવાય 9. અતે સાવ નર્વાં જેવાંજ કરે છે. મારી 

પૂતીનો લુગડૉ, સાડીએ1 વિગેરે બહ લાંબાં હેવાથી અહીં ધોબી પોશે નહિ 

સમજી સાડીઓ બહુ સાથે રાખી નહોતી. પણુ આખા યુરોપના પ્રવાસર્માં અમારે 
આતી કપપિયુ અડચણ આવી નહિ. એક બે દિવસ રહેવાનુ” હેમ તોપણુ તેટલી 
ષાર્મા કપડાં પોઈ લાવવામાં કઈ વાંધા આવતો નહિ, આવે વખતે ફક્ત પૈસા 

ખુબ આપવા પડતા. અતે એક સાડી ધોવદામણુ દસ આના આપવા પડતા, લ'ુ- 

નર્માં એવી દક્ષણી સાડી ધોવા માટે ખે આના કરતા ક'/ વધારે આપવુ પડયુ” નહિ. 

અહીં દરેક વાતમાં મોઘવારી છે તે પમાણુમાં ધોવદમણુ પણુ મોંઘી છે. ગરમ 
લુગર્ડા ધોડાયી બગડે છે. માટે તેને ષતું ધોયા વગર સાજ કરવાર્મા આવે છે. અતે 
ગરમ સટ વાપરવાથી તેનો ઘાટ બગડી ન્નય છે. તે ડૂરસ્ત કરવા તેતે દબાવી 

આપવાને રીવાજ છે. એક સૂટ આવી રીતે “ પ્રેસ ” કરાવવાતી મજુરી ૩0 

શી્લીંગ એટયે ૨ ૨-૫૨-૦ પડે છે. મરમ સેકો લુમડો સાધે ધોઈ સેછે. 

તઇ. ૧૭-૧૧-૧૩ સેમવાર્* 

લડત# 

કત જેવા મોટાઅનેગીચ શહેરને ખુલ્લી જગ્યાઓની ધણી જરૂર હેવાયી તે. 



7 યર] શૃગપના ધવામ. ( શ્રાય 

ગનામ્યુર્માં આવી જગ્યાઓ ખુક્વી રાખડાર્મા આડી 
લહનમાં ખુલી #/ગ્યાઓ. . છે. દાષઠડેપાડ કૈન્નીગટત ગાત ગેન્ટજેમ્સન 

પાર્ક મીતીસપાર્ક મશીતે ર૦૦૦ એકર જનીન 

ખુલ્લી છે. કો'ટી કાઉન્સીલના ક્બન્નમાં એકદર ૧૦૦ બગીચા હેશટ ૫૦૦૦ એકર 

૪ મીત શેકાઇ છે. આ શિવાય રાહેર ખઠ્ઠાર રીચમત્ડપાર્ક ( ર૩૦૦ એકર» 

ખુચીપાઈ ( ૧૦૦૦ એકર ) વિમ્ખલડન કૉમન ( ૧૦૦૦ એકર) એબિગ જ્ારેત્ટ 

(૫૦૦૦ એકર ) વનેરે અનેક જગ્યાઓ લોકોને ફરવાને માટે રાખેલી છે અતે 
લેકે પછૂ તેતો ઉપયોગ ધણે સારે કરે છે. ઉપરની ખુલ્લી જગ્યાઓમાં અતેક 
તરેહતી રમતો રમવાતી પણું જગ્યો હોપ છે. એકદર લ્ોકેતી વન્દુશસ્તી માટે 

નેઇએ તેટલી સગવડ રાખવામાં આવે છે. 

અમારી રછેવાતી «ગ્યો ફાઇપ્પાર્ટતી પાસે હતી. આ પાક ખદ નામાંક્તિ 

છે. આમાં એક સરપત ટાદ'ત નામનું લાખુ' પૂત્રીમ 
દાઇડપાઈ,.. સરેવવર્ કરી તેમ, ખેદટીંગ કરવાની સે!ઇ કરૅલી છે. 

“અહી હમેર વરમાદ પડતેદ હોવાથી લીલુ' ધામ 
યારેમેર ઉગેલુ' હોય છે. તેથી શોભા સારી આપે છે. આગ તરીકે તેમાં કઇ ખામ _ 
નવાઇ જેવુ' નથી અને વડોદરાના કમાટીબાગ પરતા કઇ વધારે નધી. હાલ 

શિપાળા હે'વાથી મે!ટા ઝાડના પાંદડા ખરી જઇ સાવ છુધં થઈ ગયા દતાં. 

સપણા દેશર્માના ઝાડામાંનું'એક ઝાડપ્ણુ અ્હી' દેખાતું નથી.અહી પણુ મોટા ભ્ષે 

થાય છે ખ્મ પણુ તેવી “ત અપણે ત્યાં થતી નયી. * 

, વ. ૧૪-૬૧-૧૩  ખુધવાર- 

“ લશ", 
વિક્ટારીઆ રાણીના પતિ પીત્સ આલ્બટનુ' એક મોડટુ' પૃતછી' બેસાડેત” 

છે આ પુતુળુ એક મદિર જેવી નયે કરી તેમાં 
શાક મેકેઃરીન્ટક- કેમાડેડ" હેઇ પુતળાપર ગેરી ગજ કરશો 

છે. આ સ્મારક પાછળ ૧૨૦૦૦ પોડ ખર્ચવામાં 

આવ્યા છે. લડતમાં આ સૌવી સાગનાં ચારે સ્મારક છે- 



પપ મે ] લડત, [ ૧૩૭ 
“-ૂૂસ્ક્ન્ચક3_નક્*ૂ્્*ન-----------.-“- ---- 

તુ. ૨૦-૧૧-૧૩ રુર્વાર* 

લેનમાં બદામ, દરખ, અજર, ખજુર જરદાળુ વમેરે પ્રકારતો! સુકો. મેવો _ 
ઘર સારો મળે છે. આ માલ સાદ કરી વેચવામાં આવતો હોવાથી તેતો ઉપયોગ 
તરતુ કરવા માટે તેયાર હેય ઝે. ધાન્યાહારી લોકોની આવા મેવાથી ઘણી સારી 
સમવદ યાય છે. લ'ડતમાં એક ધ્સ્ટન” કેદ તામતુ' ઉપહાર ગૃહ છે યાં આપણી દેશી 

તરેહની વાનગીએ મળે છે. તે શિવાય લ'ડનમાં ખીજે કેઈ ઠેકાણે દેશી પદાથ 

મળતા નયી- અદી હિ'દી વિવાયી*એ ઘણે ભાગે ન્ય છે પણુ ગોરા લે!ક બીલકુલ 
જતા નથી. 

છ પાહા લડન? 

તુ!. ૨૩-૧૧-૧૩ ર્વીવાર* ર જ 

અમારા સુકામમાં નહાવાની ઉત્તમ સેઈ હતી. અને ખીછી હોટલમાં ' 
જેમ નહાવાના પૈસા આપવા પડે છે તેમ અહીં ક'ઈ 

નહાવાની સેઇ અહીંતી ફી આપવાવી હતી નહિ. પણુ ટાઢ હમણાં એટલી 
યહ સખ્ત પડતી હતુ કેં આઠ દીવસે*એક વપ્પત પણુ * 
સતાન ફર્વાતા કટાળા આવતો. નહાવાની આરડી બધ હતી અને અ'રગ્યાસથી પાણી 

ઉતું કરવાની યોજના હતી. ગ્યાસની બત્તી સળગાવવાથી ૨-૩ મોનીટમાં નળમાતુ” 
પાભી ગરમ ચવા માંડે છે. અ થત્રવડે પાણી તપાવવાની રીવ ધણી સહેલી છે. 

પણુ અજાખુપણાને લીધે કોઈ વખત આર્માં અકસ્માત થઇ જવાનો સભવ રહે છે. 

એક દિવસ ગ્યાસની નળી ઉધાટીતે તરયુજ તેને સળગાવ્યો! નહિ અને પછી થોડીવારે 
સળગાખ્યો તારે યવર્માં ફેલાઇ રહેલો કયાસ એકદમ સળગી ઉઠી મોટા અવાજ 

ચમે।, પણુ સારે નસીખે કઈ ઇન થઈ નહિ- નતા માણસને સવી રીતે અજણુ- 

પણામાં જુલ થઇ જવાને સભવ રહે છે એટ્લે ખરી ચેતવણી પ્રાટે આ દૂછીકવ 

લખા છે. આપણા કરવા “અહોંગમા યષ્ સાધન બહુ સાધારણ થઈ ગયેલ છે પણુ 

તેને॥ ઉપયોગ કરવાની સંપુર્ણ માહિતી હોવાથી આવસ્યકતા રહે છે. ટાઢ એટલી 
મધા હતી કે ખંષ ઓરડીમાં પણુ લુગકાં કહાડી ન્હાવાર્તું જત પર આવતુ. 

વટ 



શગ્ટ]ં યુશૂપનો પ્રવાસ. દ ભાગ 
કક્કડ 

મતે આપણા દેશના ખાર ત્રહિના ટાઢે પાણીએ નહાવાની "રેવ છે, તોપણુ અહીં 
આડે દહાડે એકવાર પણુ ગરમ પાણીએ ન્હાવાનુ' વસસુ થઇ પડતુ તે પરથી 

આ દેતમાં કેટલી સખ્ત &'ડી રહે છે. તેની કધકિ કલ્પના આવરો. 

તા- ૨૪-૧૬-૬૩ સોમવાર 

લ'ડન* 

લ'ડનમાં લોકોને હરવા પ્રેરવા મારે ખુલ્લી જગ્યાએ રખી છે તે આપણે 
આગળ ન્નેઈ ગયા. આટલાથી પષુ લોદેતું' સમાધાન 

થૂતુ' ન હોવાથી દરીઆ કીનારે કેટલીક ઠવા 
ખાવાની ખાસ જગ્યાઓ હોય છે. કૅ જ્યાં લહતળી 

દુર માણુસ [ડત હવા ખાવા માટે નપ છે. આવા સ્થળોમાં બ્રાયટન નામનુ” 

સ્થૂળ બછુ પખ્યાત છે. તે આજ ન્નેવા ગયા. અહિયા નાત નાવતુનો કઈ 

પવતિબધ નહિ હોવાથી લોકો હોટેલોમાં છુટથી ઉપયોગ કરે છે. અતે એક દિવસ 
માર સાથે કઈ પણુ સામાન લઇ જવાની જરૂર પડતી નથી. અને ખાયટન જવા 

માટે ધણા લોકો નીકળી પડે છે. વળી વાર તહેવારે ઓછા ભાડૉમાં રેલ્વે કમ્પની 
લઇ જય છે, વળી કેટલીક 'ાતગી કમ્પતીઓ આખી ગાડી ભાડે રાખી ઉતા- 
રૂઓને વળી સાવ સસ્તા ભાડાપ્ાં લઈ જાય છે. અસે સવારે દસ વાગે નીકળી 

બપોરે બારે વાગે ખાયટન આવી પહેંચ્યા. સ્ટેશન પરથી દરીઆ ફીનાર। સાવ પાસે 

હેત્રાથી ત્યાં અમે ચાલતા ગયા અર્છી સસ્તા પુષ્કળ પહોળા અતે ડામરથી 
કરેલા છે- અને ડેકકેકાશે ખગીચાઓતે દરીઆ કીનારે મોટમોટી ભબ્ય હોટેલો 
જેઇ દેખાવ ઘણે ભવ્ય લાગે છે. અહીં દરીઆ કીનારા હેઇઇ હવા ચોખ્ખી 
તે ખુલ્લી હોય છે. અને લંડનના જેવો ધુમસ માલુમ પક્ત નથી. એટલે લડતથી 
*વર્તા અહીં માણુસોના જવને એક પ્રકારતાો અલૌરીક આનદ યાય છે. તે 

સ્વાભાવિક છે. એક ઠેકાણુ આગ્ાદિતિ રસતો છે, તે અશકત માણુયોરને ફરવા 
માટે કરેલો છે. ઇંગ્લ'ડમાં આત્યા પછી આ જાયટનનું' રમણીય ર્યાન ખાસ 

નનું તેઇએ. ર 

માયટત, 
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તા. ૨૫-૧૧-૧૩ મંગળવાર 

લડન, 

આજે કઇ ખાસ જવાનુ તઠિ હેવાયી સાંજે ચાર વાગે અધારૂ' થયા 

પછી અમે આડસફડર્સ સ્ટ્રીટમાં ફરવા ગયા. સત્ર 

ભૌશસરપર્ડે સ્ટ્રીટર્મો રાત્રે આ ખજરમાં રોઘનાઇ એટલીતા ભપકાખદ થાય છે 
ર્ેખાવ- જ મુખમાં રીવાળીને દહાડે પણુ આટલેદ ભપકો 

થતા નથી. હજરો દૂકાતેપર નામના પાટીઆ 

પરના વીજળીક બત્તીના અરે જાદા જુદા રગ બદલી બતાવવામાં આવે છે. 

રુકાતોપર સામાન ભપકાબ'દ રીતે આધર્ષણુ થાય તેમગોડવેલ્ષ હેય છે. અતે હરા 
સ પુરૂ! અતે "માસ કરીતે ઓએતો તા જણે મેળા ભરાયો હોય એમ લાગે છે. 

સખા ખાસ કરીને નવી નવી દેશનમાં કપડાંના નમુતાએ નવા માટે આમતેમ 

ફૂર્મા કરે છે. આ બજાર એક વખતુ ન્તેયા પછી તમામ બજર તૃદત ઉતરતા લાગે 
છે. રાતે નવ વાગે બ#તર ખંધ ય જાય છે. 

તા. ૨૬-૧૧-૧૩ ખુધવાર્* 

લૃ'ડત, 

અહીંઆ તે!કરતી કામ કરવાની રીત ધણી સારી હોય છે. અમારા 

યુરાપના ગાઇડ એડવર્ડે અને બહીંબા શિ. જ્ટ્રેસ* 
અઢીના નોકરોની કામ મત અતે અમારા સુકામપર કામ કરનારી ખે 

ટરવાની રીત. ઔતોકર એટલા જણુની ક્રોમ કસ્વાતી પદ્દતિ 
પ્રયક્ષ ન્નેવા અમને મળી, તે ઉપરધી સાધારણુ 

અતુમાન કરવાને કઇ હરકત જણાતી નધી, એક વખત પગાર વિગેરે ચોકસ કર્યા 
પછી નોકર લેહ જેમ બતે તેમ સારી તોરી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને કતેજ્ય 

સબધી આ લોકો ધણાન ચોઇસ હોય છે. નોકરીમાં ર્લા પછી કેશચરાઇ કરે- 
વાની પહ્દત આ લેાકમાં મુદ્લ જણાતી નથી. જેમ બતે તેમ સરસ અતે પ્રામારિક- 
રીતે ઠામ કરવા તુર્ક આ લેોદતી રત્તિ દોશએલી હેય છે અમને બન્તે ગાઇડ 
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અચાનક9? મળી આવ્યા હતા તોપણુ તેમનો ઝમ સખ્ધી તેઓએ અમારે જરાએ 

ખે!લવા રાખ્યુ નથી. અમને તેઓએ જમતે,કેઇપણુ પ્રકારનુ દુ:ખ પડવા દીધુ નથી. 

તેમજ વળી અમારા સુકામપર જે ખે ઔખો નોકર હતી તેપણુ કાપ કરવામાં 

ધણી ખબરદાર અતે કાળજવાળી હતી. અમારા ગુકામમોં દસ બાર માણુસ 

હત અને પ્મારતુ પાંચ માળની હતી. છતાં ખૂધા. રહેતારાએતુ' કામ તેમનેજ ઠર 

વારનું હતું રા? તમામ મકાન વાળી કાઢવાનું રસેઇઇ કરવાતુડ પીરસવાતુ% વાસણુ 

સાધ્સુધ ઢરવાતુ', રાત્રે પથારીઓ કર્વાતું, પાણી ભરવાનું, બધાના લુગડાં ગીતે 

ધોખીતે આપવાના અતે પાછા આવે ત્યારે ગણી લેવાના અતે જેની તેતી ઓરડીમાં 

સુકી દેવાના વગેરે અતેક તરૈહના કાપ આ ખે ઓજ કરતી દતી. અઃ ઉપરરાત 

ખજાર્મોધી જસત ભાવ લાવવાતું તેનો હિસાખ મેતેજરતે આપવાનું” વગેરે કામ તેજ 

કરવ હતી વળી શિયાળામાં દરેક ઓરડીમાં કોલસા લ# જઇ સગડીઓ સળગા- 

વવાતુ' કામ તેએ એકલ્મ હાજર થઇ ખવાવેલુ કામ તુખડતોખ કરતાં હતાં. અતે 
કામ ખહુ છે એરી કુરુર અતે કદી તેમને મોટેથી સાંભળી નથી. અતે ઉલ્ટા જ્યારે 

તયારે તેમતે આનંદ્માંજ જેતા દતા. જમવા માટે દરેક જણુતે કેટલીક ૨કાબીતે 

જેટલા કાર્ટ ચમચા આપવામાં આપે છે, છતાં પણુ એક દીવસે પણુ વાસણને એક 

!દઘેદ પણુ દેખાતો! નથી. સવાર સજ જમવાું હમેશ તીંયમીત રીતે મળતુ” 

સવારના તથા રાતતા ગમ સુધી તેમને! કામ કરવાને! ટાઇમ હતો પણુ તે વખ- 

'તર્મા અગે તેમતે કોસ દીવસ નવરી ખેડેલી જેઈ નથી. તેમજ કાઇપણુ આડોશી 

પ્રાડોશી જડે નકામાં ટાયલાં કરતાં પણુ નઇ નથી. આટલી બધી કાળજી અને 

કરામતથી તેએ! દામ કરે છે એટ્લે તેમતા પર રેખ રેખ શાખાની બીલકુલ 

જરર રહેતી નથી, કારીગર, મજુર, વગેરે ખીન્ત માણસો પણુ આટલીજ ઉમ્ચ 

ખુદ્દીધી કામ કરે છે આ લેદકોની આ ડામ કરવાની રીતુ ખાસ અતુકર્ણું કરવા જેરી 

છી. દશી ઉત્ર્તાતો હમેર્થા હલકા્માં પણુ હલકા તોકર મજુર વગેરેતે કર્તવ્ય 
નિછપર આધાર રાખે છે. 
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તા, ૨૦-૫૧-૧૩ ગુરૂવાર. 

લડન? 

ર બાજે ખપે પ્ગ્લાંડના નૌદાનુ' મુખ્ય બજર પો્ટિસમાઉથ જેતા. ગયા. 

ત્રણુ ડજ્ઞાકર્મા ત્યાં જ પહોંચ્યા. અતે બદર નતેવા 
ગયા દરવાન્ત પ્ર પોલીસના સૌપાછ્એ અખે કોંણુ 

ને ક્યાંધી અતે કેમ ખાવ્યા છીખે તે પુછવા લાગ્ય. અતે ખંજર પરતા અધિ- 

કારીની પર્વાનમી લષ્ત અમતે અદર જતા દીધા. અમને બ'દર બતાવતા માડે એકે 

પોલીસ સીપાણ આવ્યો તેશું લશ્ાઉ જહાજને બાંધવાની ગોરી બતાવો 
અરી શાજ ૧૫૦૦૦ મજુર્ ટામ્ કરે છે. “ આયર્ન ડ્યુક ” નામતુ” મોટામાં મોડુ” 

સુપર ડ્રેડતેદટ જતું ખારક્સ અમે ન્તેયુ* તે શિવાય ક્ુઝર-સ્બમરીત-રોારપેડે 

* ખેણટ વગેરે જેેર્યાં પશુ આ ખાખતનુ” અમાર “તણ ખહુ નહિ હોવાથી અમે તેના 
લેદ બરે!બર સમજ શક્યા નહિ. સાજે અહીંથી નજદીક સાઉથસી નામતુ' ગા્મ્ 
જે. તૈ જેઈ પાછા આવ્યા. 

તા. ૨૮-૧૫-૧૩ શૂુક્વાર્- 

પેફ્સમાઉથ. 

લ*ડતક છ 

પિતાશ્રીને પાછા ?૪વા માટે ખોટ મળવી સુશ્કેલ થઇ હતો* એટલે અમારે 
હુજી પાછા વળવાને ૨) ભહિતા ખાકી હતા 

પાછા જવાની તારીખ નડડી છતા અતાર્ધીજ આગખેપ્ટભાં જગ્પે! રીઝે 
કરી બે(ટકાં ન્સ્ગ્યા રીઝર્વ્ટુ કરવાનું” ઠૅરાવ્યું- અતે કુક કમ્પનીની એઠ્િસમાં 
ફેરી. - ગયા- ત્ા. ૧૫-૨-૧૪ ના રાજ મેરીઅનબાદ 

નામની ૧૨૦૦૦ ટનતી આસ્ટ્રીઅત લાઇડ ફૂમ્પ- 

નીની આગખોટમાં કુબઈ પાછા જવાનું નશી કરી તેમાં જગ્યાઓ રીઝવ્કે કરાવી 

શજી ઘેર જવા માટે ઘસો ભાવકાશ હતો છતા જવાની તારીખ તાઈ થવાથી અમને 

શણ આનદ થમે. 



૧૪૨ ] યુરાપતો પવાસ ' £ શગ 
-----------ૂ 

તા. ૨૪-૧૧-૧૭ થતીવાર 

ન્લ'ડને* 

અહીંનુ' નાર્માક્તિ વિઘાલય ડૈમ્છીજ'હહેયાય છે તે જેવા અજ ગયા. ઝે 

કલાકર્માં અમે કેમીઝ આવી પહેંચ્યા. તાં અગાઉથી 
ઝમભીજ* ખબર કહેલી હોવાથી શ, રા. મોહનલાલ કાંટાવાળા 

અમને સ્ટેચતે લેવા આવ્યા હતા તેખ7ા આ વખતે 

સીવીલ સરવીસના અભ્યાસ માટે અહીં રહેતા હતા. અમાર અર્લી 

-આના પછી તેઓ પરીક્ષા પાસ ઠરી અહીં પાછા આવી સીક્ષોનરમાં તીમાધેલા. 

છે. તેઓએ આખે! દહાડે અમારી સાથે પ્રી અમને ખધુ' ખતાવ્યું. અહીં અતેક 

કેશ્નેએ છે. કૌલેજ એટ્લે મહીં વિવાર્થીતે રહેવાતુ' બોર્ડીંગ. એવો અથ" યામ 

જે. કેમકે યોડીજ કોલેજમાં રીતસર,બાષણુ! અપાય છે. અતે તે બીજ કોલેજ 1 

પવિવાર્થીઓને સાંભળવાનો પણુ.છૂટ હોમ છે. બડસદ્રડે કરતાં અહી ખચ* કમી 

આવતો હોવાથી ઘણાખરા હિંદી વિધાર્યઃએ અહીંજ આવે છે. અહીંતી કોલેજમા 

સાશા દ્વોકો જેડે સબધ કઇ ધણા ઉત્તમ પ્રકાસ્તુ” શિક્ષણુ મળે છે. અતેક વિષ” 

પર ચુનિવ્ડસીટીમાં વ્યાખ્યાનો થાય. છે. અતે ગમે તે કોલેજમાં નિવાર્થી તે 

સાંભળવા આવે છે. અહીંની યુતિવર્સાદી ભણાવવાતુ' તેમજ પરીક્ષા લેવાતું બત્તે 

કમ કરે છે. લેક કોલેજમાં જમવા માટે એક મોટા હોલ હોય છે. અતે વિદ્યા- 

ચતી હાજરી જમણુ વખતે લેવામાં આવે છે. દરેક કાલેજતે લગતું એક દેવલ 

હેમ છે. અને દરેક ખ્રીસ્તી વિઘાર્થીને અહીં દર રવિવારે જવાની ખાસ (૨% 
હોમ છે. અહીં શારીરિક કેળવણીપર ધણુ' લક્ષ અપાય ઈ. અતે ગવાતી 

ઘણી જગ્યાઓ હેય છે. દરેક કેલેજની પાછળ ખુલ્લી જગ્યા હોઇ ( બેંક) ત્યાં 
વિવાથૉઓ આનદ્થી રમે છે. આવી સગવ$ ઓડસરરડમાં તધી. આ શિવાય આ ખે _ 
વિવાલમોના શિક્ષણુ દોષ માટે એક પવાસી અભિધાય આપી રકે નદિ તે સ્વાભા- 

વિક છે- સાંજે ગાડીમાં પાછા આવ્યા. 
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૧૫ મે1૦ ] લૂ'દને# [ ૧૪૩ 
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તા. ૩૦-૧૬૧-૧૩, રવીવાર. 

લ'ડન* 

અહીના લોકોને કુતરો પાળવાનો ઘણે શેખ હમ છે. અને કુતુરની 

કળવણી પણુ બહુ રાખે જે. યુરોપમાં આપસે તાં 
ગૃતરાં પાળવાનો શોખ. હોય તેમ રખડતા કુતરાઓ જ્ેવાર્માં આવતા ર 

નથી, યુરોપમાં કુતરાઓને મ્હોએ મોરડી (મઝલ ) 
નોખ્પા શિવાય ફરવા દેતા તથી. પણુ ઈંગ્લાંડમાં તેવુ' તથી. લ'ડનના લોકોને 

જપાની કુતરા બહુ પસદ હોય છે. આ ડુતર્શ દેખાવમાં ચીબા ને કદરૂપાં દેખાય 

છે. છતાં તેમને, “નત કેમ ગમે છે. તે સમજતું નથી હાધ્ડપાર્કમાં એક બાજુએ 

કુતરરાંતું સ્મશ્ાત છે. અતે અહીં' શ્રીમતત તોયે પોતાના કુતરાતે દાદી તે ઉપર 

ભપકાદાર કખર ચણાવે છે. આખા યુરોપના ધવાસમાં આપણે ત્યાં જેમ કુતરાં 

લહે છે. એવા દેખાવ ન્તેયા નહિ. બૅલજયમ અને જર્મનીમાં તો મોટાં કુતરાં પાસે 

ગાકી ખે'યાવે છે. 

* તા. ૧-૫૨-૧૩ સે!મવાર. 

1 લ'ડન# 

લ'ડન ક્ષહેરને1 રાજ્ય કારભાર લેઈ મેઅર અધ્યક્ષ પણા તીચે કોર્પોરેશન 
₹ ગીલ્ડ જોલ” નામની પ્રમારતર્મા ચલાવે છે. 

ગીધ્ડજાલ અને કૉવ્હેન્ટ આ ઇમારત આજે નવા ગયા, તે એક ખુણામાં 

ગાર્ડ્ન માર્કેટ, ભાવેલી છેન અને તેમાં નતેવા જેવુ' ખાસ ક'૪ નથી* 
ર નાર્માંફિત લોકોને અહી “ કીડુમ ઓઇ સીટી ” નુ” 

માનત અહી' આપવામાં આવે છે અતે ધરદેરાના રાનનઓને અંહી મીજબાની 
આપવાર્મા આવે છે. અહીની લાયખેરી અને પીકચર ગેલેરી જઇ અમે ઝૉવ્હેન્ટ 

ગાર્ટત માકેટ ન્નેવા ગયા. આ લેંડમાનું ફ્છીકળાદિતુ' સુખ્ય માર્કેટ છેન અહીયા 

સ્વચ્છતા ધણી «7૪, 



૫૪૪ | થુરેપનો ધાસ, ( ભાગ 
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તુ।-૨-૧૨-૧૩ મગઝવાર* 

લ'ડનત* 

આજે નેસનવ પીકચર ગેલેરી ત્તેહા ગયા, અહી તાર્માકિત ડુર્વોની 15૦૦ 
છબીઓ છે. આ સ'ત્રહ ઇવીઠાસ દદિંએ સારે 

નેંચનલ પામ્ચર ગેલેરી છે લોડ* માયરતનું મુસલમાન પોષાકમાં 
ચિત્ર ન્તેઇ અમને ખડું ગમ્મત યઇ, સાંજે ટેનીઝીમ 

નાગતા નાટક્ઝેડમાં ટેપો પટ્તિતે! નાય નનેવા ગયા હતર 

તા. 2-૧૨-૧૩ બુધવાર્* 

લ'ડત* 

આજે વોલેસ કેકેકગ્રન નયા ગયા. આ સગ એક ચીમત ગૃઠસ્યે ટરેલે 

છે અને તેતી પાછળ તેતી માયડીખ આ સમહ" 
વૌક્ેસ કકેકશત. રેશને અર્પયુ ક્ષો છે, આ સમહ બનન કોઇ સમહ 

સાયે જેડી ન. દેતાં તેતે સ્વતત્ર રાખેલો છે. 
બદીઓ ધણી ઠીંમતવે વીને એકટી કરેથી છે: એ નઇ અમને પૅકષેસરા રજ 
વાડાની સ્કતિ થઈ અહીંની પસ્તુઃઆ ધણી ખરી છટાર્ઈઅન કારીગરાઓઝએ બતાવી 
છે અહી જાદી જાદી તરેહતી ૫૦ નકસીદાર છીકણીની ડાબડીઓ જઇ એડડી કર- 
નારના શોખતી અમને બદ નવાઇ લ્વામી- 

રેમ્સ નદીની નીચેધી ડરેલુ” આ ખોગેદુ' એયુ આની લબાઇ ૬્ર૦૦ કીટ 

ક્રને પોળાઇ ૨૩ શીટના જ્યામતી છે, આ ખતા- 
બ્લૅકવેલ ટનલ* થૂષા માટે ૨૩ લાખ પૌંડ ખચુ થયા છે; આ 
ઃ ખેોગધને। પાંચમે! ભાગ નદીતે તળીએ છે. દરસાલ 

અહીયા દઘતાખ ગાડીબે #ય છે. અહી ગાડીઓ ચાલતી હોય છે અતે ઉપરા 

મોટ મોટી ખોટો ચાલી નય છે. એફ બસર્માં ખેસી અમે બોગદાતી સામેતી 
- ખાછુએ ગયા. આવી વરેહતુ બોાગદ્' નઇ જામને બડુ નગાઇ લાગી* 



૧૫ મે1-] લડન. 1૧૫ 

ત. ૪-૧૨-3૩ ચુરૂવાર્. 

લ'ડત# 

રેટસ્ પીયચર ગૅલરીમો હાલના ઈમેજ િત્રકારોવા સ્ક છે. સર હેતરી 
રેટ એમણું આ સપ્રહાલમ માટે «ગો અને 

રટસ્ પિક્ચર ગૅલરી. ચિત્રા_ ખક્ષીસ આપેલા હોવાધી આ 
સશ્રહતે તેમનુ" નામ એડેવુ' છે. સા પછી 

આધી એન્ડ નેવ્હી કોઓપરેટીવ્હ કપતીતે! મેટા સ્ટોઅર તેઇ સાયકાળે પાછા 
સુકા.મપર આભ્યા, 

તા. ૫-૧૨-૧૩ શુવાર- 

લડન. 

શુશષોચ્ન લોકોના ભીલ ભીત રીવાતતે તેઇ આપણુને આસરષ લાગે 
જે છે પણુ તેમના રીવાજ અને પોષાક ઘણે ભાગે તે 
અહીંતા રીવાજો અહીતી દેશતી હવામાત તે અતુકૂળ છે એમ અતુભવ 

શુવાતે અનુયુળ. પરથી સમજય છે. છરી કાંટે જમવાતુ' પીપમાં 
જ ખેસી ન્હાવાનુ' હમેશાં બુટ મોંન્ત' વગેરે લુગડા 

પશેશી રાખવાનુ” કે ધરમાં જમતી વખતે પણુ ન્નેડા ન કાઢવાતું કે મ'દિરમાં પણૂ 
તેડા પહેરી જવાનુ' [વગેરે અતેક રીવાનને ખર્' ન્તેતાં અતિરાય ટાદથી શરિર 
સ'રક્ષણુ કરવાના હેતુથી પડેલા છે. એટલે તેમના આ રીવાનેનુ' અપ્ર અનુકરણુ 
આપણા ગરમ્ રેશ્મા પણ કરવાનુ' ડહાપણ ભરેલ સ્્યાતુ નથી અને ઘણી વષત 
જો તે અડચથુ કર્તા માલૃમ પડે છે. 

તા. ૬-૧૨-૧૩ રાનીવાર- 

લ'ડત# 

અમારે મિગેસ ટફર ગાથે આળખાણુ ચઈ હતી એટલે આજે તેના આમ 
વ્રષુથી અમે તેને યાં ચહા પીવા ગયા. આ બઇ ડેમસેલ નૅરીસ સાથે રહેતી હતી. 
આ બન્ને બાઇએ! ખહડુ આધેડ હતી. અને ખહુજ બેલલાડીએ હતી. મારી પત્તી 
જોડે વાતચીત કરવા તેમને ઘણી પછ બતાવી પધ્યુ ભાપાજ્ઞાનના અભાવે તે થઇ 
રેકી નછિ. તેમતે ઘેર ગયા પછી મારી પત્તીએ આવર કે।ટ કાઢી નાંખ્યો અને 

૧૯૪ 
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અ'દતે દેશી પોષાક જઇ તે ખાઇ બહુ ખુદ યછ, અને આ પોષાક તેમતે બહુ 

ગતે છે એમ વારવાર કહી બતાવ્યું, *હા પીધા પછી મીસીસ નોરીસે અમાર! હાય 
જઇ અમારૂ ભવિષ્ય નેયું તેમને હાથ જેતાં એટલુ' બધુ” આવડતું તહોતુ' પયૂ 
પરોણાના મત ગંને તે ધકારે રાછી કરવા તેઓ મયૃતા હતા, અહીંથી પછી 
સાંજે ઘેર પાછા આધ્યા. 

વ ૭-૧૨-૧૩ રવિવાર, 

લ'ડન, 

લડતના રસ્તા સારા અને સુધડ હોય છે પણુ રસ્તામાં હનનરા ખાટક#ીની 

' દકાતે! નઈ અમતે કટાળો આવતે. અહીનદ 
ખાટજીની દુકાતે- લોકોમાં માંસાહારતો પ્રચાર ઘણે હોવાથી આપણે 

* ત્માં જેમ ઠેર ઠેર ગ્હા બીડીની દુકાનો છે તેમ અર્ઠી 
આટકીની દુકાતો। નજરે પડે છે. દુટાનપર બળદ, ખકરરં, ધેટાતા ચામડાં કાઢી લટન 

કાવેહદા હોય છે. તે નનેઈ આપગુને ચીતરી ગ્હડે છે. પણુ એટલુ મારૂ” હતુ કે 
અદિ' દળ ળાદિ માત્ર જુદુજ મળવુ હતુ અતે બગાળા વિગેરે દેતી પેઠે 

સાંસ અતે શાક જ્ઞાજ્ની દુકાન એક હોતી નથી- કી 

આખા યુરોપ ખ'ડમોં માંમાહાર સવ સાધારણુ છે પણુ દક્ષિણ ગુરોપમાં 
ગરમ હવાતે લીધે અનાજ ખાવાતો પચાર થયેદ 

યુરપમાં માંસાહાર. છે. ઇટાલીમાં મકાઇ ખડું થાય છે. એટલે તયાં 
શ્રકાઇતી «નડી શેળી અતે યમટાની કઢી ખાવાનેદ 

શીવાજ છે. ઉત્તરમાં મોંસાહાર વિસેષ છે. રાજ માંસ ખાધા સિવાય તેમતું પૈટ 

ભરાતું નથી તોતપયુ અર્હીં ધાત્યાઠાર પ્ર રહેનારા મળી આવે છે. આ સ્વતત્ર 
વિચારના રેજમાં કેઇઇ પકારનો! બાધ આવતો નથી. 

1 તા. ૮-૧૨-૫૩ સોમવાર. 

લ'ડન* 

નાતાલ પાસે આવવાયી દુકાતા સણુગારવા લાગ્યા ઇહ અહીં નાતાદ્રર્મા 
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સારી સારી ચીશ્તે ખરીદી પોતાના સગાવઠાલા 
નાતાલની તેયારી. અતે એળખાણુવાલાને ભેટ મોકલાવવાનતો રીવાજ 

હેતાથી આ વખતે માલને! ઉપાડ ઠીક થતો. અતે 
ખનન પણુ ખુબ ભરાતો હતે!* 

અઠીં ગાડીવાળા-ખુટ પોલીસ કરનારા-મજુરે વીગેરૈ વર્તમાન પત્રો વાંચે 
છે અડિ' પ્રાયુમિક કેળવણી ખદુજ પ્રસરેલી છે. રેલવેમાં બેડેલા હોઇએ તોર દરેક 
જપ વતૈમાનપત્ર કે માસિક વાંચવામાં રુ'થાયેલે હેમ છે. યોડે! વખત પુ તેએ 

નકામો! ગુમાવતા નથી. આ. ઉપરથી અહિના લોકોને વાંચવાનો રેખ કેટલો છેઃ 
સે સેહેજ સમન્નરો, આને લીધે વર્તેમાન પત્રો પણુ પુષ્કળ નીકળે છે અતે તેતી ત્રણુ 

જ્ષાખ પ્રતો ખપી જાય છે. નવી ખબર આપવાની હરીકાઇ ચાલે છે અતે કાલે એક 

ખનાવ બન્યે। તેના ચિત્ર ખીજે દીવસે સવારે પેપરમાં દેખાય છે વળી સચિત્ર દૈનિક 
ષત્ોની કિમત પણુ કઇ વધારે હોતી નથી. 

તા. ૪-૧૨-૧૩ મંગળવાર. 

લ'ડત,. 

આજે સવારે સાયન્સ મ્યુઝીઅમ જેવા ગયા. આ મ્યુઝીયમ ધર્ણુ મોટુ” 
ફોઈ તેમાં અનેક પત્રો સ'મહી રાખ્યાં છે. અને 

સાયન્સ મ્યુઝીઅમ. તે નેતા અમતે ખે દિવસ લાગ્યા. અહિ દરેક 
”તતંનાં યત્રા જુના વખતથી તે ચાલુ કાળ સુધીના 

બધા નમુના સહિત ગોઠવેલા હતા- અતે વળી ય તોતે! ઉપયે!ગ સમન્તય માટે તેને 

ચાલુ' રાખવામાં આવે છે. આ મ્ધુઝીઅમ ખાસ ન્તેવા લાયક છે, આજે એક 

શાગ નેળ પુરો કર્યો આવતી કાલે ખીશે ભાગ નેવાત' ઠરાવ્યું”, 

વા" ૧૦-૫૨-૨૩ બુધવાર. 

લ"ડન# 

હેય પ્રમાણું આજે પુન? સાપન્સ મ્યુઝીયમ જેવા ગયા તેમાં ન્યેઈતીષ 
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શાસ્ત્ર સબંધમાં અતેક મતો સુકેલાં હતાં. પણ 
સામન્મ મ્યુઝીયમ જેવાને તેતી અમે!તે માડિતી ન હોવાથી ઉતાવળે 

ખાજે દિવસ. ઉતાવળે નઈ બાહાર પડપા. પછી ત્યાંથી પાસેજ 
રાયલ સ્કેલ ઓ નિડત વર્કમ નેતા ગયા ત્યાંતાં 

ફામોના નમુના પણુ સામ હતા પહ તે ધમાણુમાં કી મત ઘડી ભારે હતી. 

તા. ૧૧-૧"-૧૩ યરવાર. . 

લ'ડન# 

આજે અમે કૈટલરો જેવા ગયા. એક શીલીંગ રી હતી. સારા જનતનરા 
તીપ#રી માંસતો ખોરાક વધારે ડેમ મળે માટે 

કેટલે આવા પદ્ચત ઠરે છે. અડીઆ પણુ બાદ્થાહ 
વૃરદ્ધી જાતવરો મોકલનામાં આવે છે. એક લાઈ તરથી ગેકળળદ આચ્યો હતો તે 
એટલે! પુછ હતો કે તેતી પીઠે દોઢ શીટ પહોળી હવી. તેતે ૫૦ પૌ ડુ દનામ મળ્ઝું 
હતું. આ જેવા ઘણા ગામડાના લોક આવ્યા હતા તે બળદતુ સરીર દ્યાવી 
તપાલી નેતા હતા. તેમાં માંસ વધારે છે કે ચરબી ? અને કેટલાક બળદના કાનમાં 

ખુમ પાડી તેનુ” પાણી જેવા હતા. અહિયાના ધાણીઓ નઇ અમને બહું આનંદ 

થમે! પણુ જ્યારે અનને એડી ખગર પડી કે આ બધા પ્રા! 1ીગા પદ્શન પુર થતાં 

ધારજ ખાતા માટે હલાલ કરરામાં આવરો ત્યારે અમને બડ ખેદ થયે!- 

સાંજે પાલી રેકનીકતી સરમાં “તેવા ગયા. અડીં તેક તૃરેહના વૃત્તર 

શીખવવામાં આવે છે. લો લીથ એક કાધ્ક 
પાલી2ેક્નીક. નાનના ૧દાર ગ્રહરયે આ 'સઝ્થાને પગ્યમ હના2 

પીંડ ખક્ીમ આપ્યા છે. આાજ સુધીનાં ખે લાખ 
વિઘાથી'ઓએ આ મગ્થાતો લાભ લીધો છે અનેક ધધામાં ઉપયોગી પડે એવુ” 
શાલ્ીય નાળ અહીં મોટા ઉરના લોક્ેતે પણુ રાતી શ.ળાના વર્ગોધો અપાય ટે. 
અહિયા ત્ડાની ઉમગ્ના ધપા વિઘાર્થીઓ હતા. ત્બદૌ અદ્વાં નાના ખાળકાને 

પ્રાથમીક તાન સાથે ધધા સિક્ાયુ અપાય છે આતી એક નહિ પણુ ગેક્ડા શાળાઓ 
આપણા દેરમાં ઉઘડવાતી ખાન જરર છે અતે આવી સાળપગાનાંજ જે આપણુ* 
કારીગર વગે કેળવાય તોજ આપનો યુરીન થાય. યુગપીયત સ તિ વધારાના 
આધાર અદડીજ સસ્થાઓને છે 
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તા. ૨-૧૨-૧૩ સુદવાર્- 

લ'ડન* 

અમે લ'ડતમાં હતા લાસુધી દર્રોઈ બપોરે લામન્સની ચ્હાની દકાનમાં 
ઉપહાર કરતુ! હતા. મી. લામન્સ સુળે ધણેઃ ચરીખ 

લ્ષાયન્સની ટી શોપ્સ. હતો પણ આ ધપાર્માં તેને યશ મળ્યો અતે આજ 
તેની આરારે બસે! દુકાનો ચાલે છે. અને પાંચ દરા 

ગોટી હારેલો છે. આ દુકાને! ધણી ભષકાબ'દ હેય છે. દરેક ભીંતને તથા તળીએ 
આદર જડેલા હોય છે. વળી છરી કાંટા ચાંદીના હોઇ સ્વચ્છ અને સકાઇદર રહે 
છે. તેમજ ખાવાનું ચાખ્ખુ' અતે તાળ હોયુ છે. અહીં આવ્મા પછી ખીજ કોઈ દુકાનપર 
જવાનુ” મન થર્તું નધી. આ માલીકની ઇગ્લહના ખીન્ન શહેરામાં પણુ અતેક દકાનો 

છે. દરેક ધધો આવી રીતે મોટા પ્રમાણુમાં ચાલતો હોઇ આપણને તે વિષે ઘણીજ 
નડાઈ લાગ્રે છે. આપશે લાં જેમ લીપ્ટતની ચ્ઠા વખણાય છે. તેમ 
અડ લામન્સતી ચહા વખણાય છે. અહીં ગ્હા ઘણી? સરસ બનાવે 
છે. મતે ચ્હા પીવાની ટેવ નથી તોપણ અહીં ચ્હા પીવાનુ મત થઇ 
આપતુ” અહી જે સામાન મતાવવામાં આવતો તે સજે વધે તેટલો બધા ગરીબ, 
ગરબાને વ્ડેચી તાંખવામાં આવે છે. વળી ડુકાનપર ગાયન ચાતુ' હેય છે. ભાવ 
પણુ તેના ક બીન્ન કરતા બહુ ભારે નથી અને અહય'તુ ધરાકોની સ ખ્યાથી તેતો 
સારે તિભાવ થાય છે. લ'ડનમાં આ દુકાન ધ્યાન ખેરચ્યાં વગર્ રહેતી નથી- 

તુ।, ૧૩-૧૨-૧૩ રનીવાર* 

લડન, 

લડનમા “જહેર ખખરોનો ઘણો સુકાળ દેખાય છે. ટ્રામની ખબન્તે 
ખાજીઝ સ્ટેશનની ભીત ઉપર યટરુબરેલેના 

'હેસ્ખખરાનો સુકાળન ડખ્બામાંથી સ્ટેશન ઉપર દાદર ચઢતાં દરેક 
પગથીયા ઉપર ચોપડેલી હેય છે. આપણા તરફ 

જહેરખબરાનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાશુમાં થતા જય છે, ખરો પરતુ લહનમાં 
જે તાં અતિશય પ્રમાણમાં હોવાથી આશ્ચર્ય લાગે છે. માણુસોના ચરીર ઉપર 
પણુ જહેરખખબરોપતાં પાટટીમાં લગાડેલાં હોય છે. લોકોનુ” ધ્યાન વધારે ખેચવા 
માટે કેટલાક તો તોફરોના મોંઢે કાળા રગ લગાડી તેતી પાસેથી જહેરાતો 
વહેચાવે છેઃ 
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તા. ૧૪-૧૨-૧૩ રવિરાર. 

લુ'ડન# 

લડનમાં રહી કેઢલાક આ દેસના સિદટાચાર નેવામાં આત્યા તેતુ” વર્ણુત 

અતે અરથાતે નહિ' ગાય. અહીં સખાતે અતિ- 
અહિના શિદાચારતા કેટ- શમ માન આપવામાં આવે છે. રસ્વામાં જતાં એક 

લાક 3મૃજ પ્રકાર- ઔની કક વસ્તુ પડી “૫ તો તે ઉચકી લઈ તેતે. 

ભાપવા માટે અહ્સપાસ્ ચાલતા. પુરૂડોમાં એક 
નતુતી દરી ચાતે છે. ને પુરષ આ પમાણે ચીશ્ટ લઈ આપે છે તો તે બતે 
રાપા ઉતારી નમ્ત કરે છે. અતે પેથી ઔ તેતેદ અસાર માતે. છે. એટલે પેજ. 
સુર્વ સુદ થઈ ચાલ્યો નય છે. આ «તીને મદદ કરવી એ સસ્મતા ગષામ. 
છે. રસ્તે જતાં પણુ ઓએઃને તરત માગ આપે છ્ે- ઇુટપાયતી બઠારની ખાજુએ. 

ુરૂષતે ચાલી ઓખાતે અંદરના સુરક્ષિત ભાગમાં ચાલવા દે છે.આ રીવાજ 
બઠારતા તેડા સમજતા નહિ હોવાથી ઘણીવાર અડચણુ ખાવી “ય છે જમવા. 
બેડા હોઇએ તમારે આપણી પાચે બેડેથી ઔતે. શુ નેઇએ છે તેતી આપસે 
કાળજ રાખતી પડે છે. 

કોઇતે ઘેર મળવ? જઇએ ત્યારે ખારશે ઓવરત્ટ ટોપી વગેરે ઝુકી પછી. 

અદર જવુ' ભેઇએ. પ્રઇતે મળવ જવા માટે અગુકજ તુરેહતા પોષાક પહેરવેદ. 
ન્નેઇગ. અતે ટાઢ ન હષય તોએ હાથ મોન્ત' રાખર્વા નનેઇએ. અહીયાં પહેર- 
તેચની ચીવટ ઘણી છે. જમતી વખતને! પોષાક જુદો, નાટક નતેવા જવાતો જુટો,. 
કોપ્તે મળવા જવાતે। જુદો, ટેતીસ રમવાને! જુદો, ફરવા જવાતો “જુદો, સુતી 
વખતુને! જુદા, એવા અનેક પહેરવેગ્ર પહેરવા પડે છે. અતે આ ખઆબતમાં 
“રશન વશજ ધર્ષ કરતા પષુ વધારે સખ્તાઈ ૨પખવાર્માં ગપેઃ છે. ગખે તેટલી યટ 

હેય તોપણુ સ્તી નનેડે રોકહેન્ડ કરતા પહેલાં હાયતું મોજુ” કહાડનુ' ન્તેઇએ. ધરમાં 
આએઓરનાં કપર્ડા સુક્વત્રા નાપ્યાં હોય ત્યાં જતુ” અસભ્યપસુછ્ટું ગણાય છે. તેમ 
વશી આઓના કપડ વેચાતાં હોમ ત્યાં પુરૂષધી વાય નકિ. ડોઇતે તો જઈ 

પાષખાનુ* ડયાં છેઃ એમ પુછાય નહિ પષ્યુ હાય ધોવાની જગ્યા કયાં છે એમ પુખ્નુ” 

જઇએ. તેજ પ્રમાણે “ યેડ્યુ ” “ સોરી ” વગેરે ચખ્ટો તો! વારષાર વપરાય દેન 
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કેટલીક વખત તો આવા રાખ્ટા સાવ અમસ્તા ખોલે છે. અતે શ્રાષાતી સભ્યતા 
ઘણીઃ૮ વધારેલી માલુમ પડે છે. અતે સુસલમાતી ભાષામાં જેમ આપણે હદ ઠરતા 
વિરોષ સભ્યતા જનેઇએ છાએ તેવો વ્ખતે ભાસ થાય છે. 

તુ।- ૧૫-૧૨-૧૩ ચેામવાર, 

ધુ'ડન# 

વિલાયતુમાં ધાન્યાઠારી પદાર્યો સારા મળી ગ્રક્તા હોવાથી પાત્યાહારી 
તકોની સારી સવડ થાય છે. ચઆપથુ ત્યાં જેમ્ 

અગ્રેજી પદ્દતના કેટલાક ડાંગરના પૌઆ ચાય છે તેવી રીતે અહી ધઉતા 
ઘ્યાન્પાહારી પદાર્યો. પૌઆ ખનજારમાં વેચાય છે. એતે ફ્ર્સ કહે છે, 

કમા પદાર્થ "માવામાં ખટ મઠો લાગે છે. અને' 

તેમાં દૂધ "ખાંડ તાખવામાં આવે તો બહુ સ્વાદ આપે છે અતે ઘઉતો પદાથ* હોઇ 
ટાઢમાં ખદુ ગુણકારી છે. આતા ડખ્બા દરેક તાના મોટા ગામમાં પયુ મળે છે. 

આહીં લેઈ આને! સવારે તેમજ બપોરે ઉપષોગ કરે છે. તેમજ ''રોડેડવ્ડીટ ” 
નામતેો. ધઉની સેવી જેવો! ખેક ષદાથ" મળે છે તેપણુ સારે હોપ છે. રોજ 
જેટી ખાર્તા ફ'ટાળા આવે સારે આ પદાર્ય સારા લાગે છે. અહીં ખાંડના 
અઆરાને “ ૬્ાઈનિ રુગર ” અથવા “ કસ્ટર્ડ શુગર ” કહે છે, તે- આ રવી સાયે 

“વામ છે. વળી ખેડતા ટકરા કરી તે પર માંખસુ ચોપડી તેતે ગરમ કરી લે 
પ છે તેતે “ રોસ્ટ ” કહે છે. આ સિવાય અનેક ન્તતુના દળ અતે મલાઈ 

ઝેકકાશુ વેચાય છે. એટલે અહીં" પાન્યાહારી લોકતે ખડ અડચખૃ 
પડતી નથીઃ 

તા. ૧૨-૧૨-૧૩ મશળવાર. 

લવાન. 

અહીંના “ લોડાર્ટસ ” આજે ન્નેવા ગયા. આ કોર્ટતી પ્મારણ ઘણો 
જુની છે. અમે ગયા ત્યારે કાર્ટમાં કામ યાલતુ” 

લાકોર્ટ. થતુ' તે અમે ગૅલેરીમાં ખેસીને ન્નેયુ', કોર્ટનો 
દખાવ આપશે ત્યાં હોય છે તેવે! હતો. નયા 
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ધાશો માથે મદ્ેત વાળની રોપી પહેરી બેસે છે તે ઘઝોા રસુછ દેખાવ કષાગે' છે. 
ન્યાયાધીમને પોડા વાળ ચ ધરો હેતો જેકએ એ આ રીવાઇતનો ઝેડ હેતુ 
સમ*તમ છે. કોર્ડના સિપાધ્તા ગળામાં પદ હોહા નથી. 

કેયીજમાં જેમ વિઘાર્મીએ રહે છે તેને કૌલેન કહે છે. તેમ અહીં વિદ્વાન 

થીંઓતે ગ્હેવાની જગ્યાતે “ ઘનિટેપલ ” એનુ” 
પ્નિટેષ્પલ. નામ્ આપેલુ હોય છે અર્લી બેરીસ્ટરતટે પર્ક્ષિનેદ 

ગસ્યાસ ઘાય છે. આ જગ્યાગા કર્ટની નજીકમાં 

હોઇ “ લીક્નઇત ” “પ્ેજઇન” “ મિડધટેપલ વગેરે વિખ્યાત જગદ 
સ્તેઈ. મા પમારતો પણ્ જુની છે. અને તેમાં ખાસ જેવા જેવુ' કઈ નથી. 

ભર સીયાળા ફોવાધી દહાડો બહું ડુ'ા યઇ ગયે દતો. સવારે આઠ વગે 
સર્ષેદ્રિય યાય તે માંજે ચાર વામે અસ્ત પામા 

ડુંકા દહાડે. નય. આયી ઉલકુ' ઉતાળાર્માં ચારું વાગે સૂરજ 
ઉગી શતે આઠ વાગે આથમે છે. 

ર્ત 

હા, ૧૦-૧૨-૧૩ ખુધ્વા્ર્. 

લ'ડન, 

આજે અમે મહારાણી વીકટારીઆતી ઈ. સ, ૧૮૯૭ માં થયેવી ડાયમંડ 
જ્યુબીવીની યાદગીરીમાં ઉભુ કરેલુ" જ ૪મ્પીરીયલ 

કી ઘૃુન્સ્ટીટ્યુટઃ ઉ-્સ્રીટયુટ જેવા ગયા. ખિટિત્ર સામ્રાજ્યમાં 
જે જુદ જુદા પદાર્યો ઉતપત્ત થાય છે તૈતુ' અહીં 

તરા પ્રદશષ્ત કરેલુ છે. આતે લગતી એક “ લેગોરેટરી ” એટલે પ્રયોગ શાળા 
છે કે જેથી દરેક પ્રદ્યાર્થ કેતી રીતે ઉત્પત્ન થાય છે તે સપ્રયોગ નનેઇ શકાય. જુદી 
જુદી ખિટિશ વસાહતોમાં શો શો માલ પેદા થાય છે. અતે કેટલો માલ આવે 
છે, અને નય છે, તેની તોધ મોટા અદ્રે શીતોપર ચોહેડેલી હવી* 
અહીંઆ કૅતેડાતી માહિતી ધણીજ ઉત્તમ રીતે બતાવેલી હતી. અને તે 
રેશના જુઘ જુદા ચીત તસયીરો વિગેરે ઉમરથી તે દેસ કેરો રમણીક હસે તે 

સહુજ સમજ શકાતુ હતુ. છેક ગરીખ માણુસ ત્યા «/પ્ને રહેના થોડા વખતમાં 
કેમ ત્રીમત બતી રકે છે એના દેખાન અહી બતાવ્યા દતા, એટને આ પ્ન્સ્ટીટયુનો, 
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ખેક ઉદૂઘ એવે! પણુ છે કે વિલાયતના લોકો બહારની વસાહતોમીં જઇ ત્યાં 

પોતાનું ભાગ્ય અજમાવે અને આવી રીતે પરદેતમાં જવા માટ ને જે માહિતિ 
, જએ તે સઘળી ત્યાં પુસ્તક રૂપે ઔદ્દીસમાંથી મક્ત મળે છે. આ પદરેન એક” 

૬૨ બિટ્ચિ સામ્રાન્યની સમૃડિ કેટલી છે તે જણુપ્વવા માટે ખાસ ભનેવુ 

“આવશ્યક છે 
ત્।. ૫૮-૧૨-૧૩ ગુર્વાર- 

લડન# 

આજે બપોરે “ વિકેક્ેરીઆ પિકચર પેંસેમ ” નામના સિતેમાના થીયેટ- 

રમાં ગયા અને ત્યાં વિડટારીઓ ગણીના જીવન 
વિડેટોરીઆ પિક્ચર પૅલેસ ચસ્ત્રિના દેખાવા નનેયા. દેખધ્તા ઘણા સારા હતા. 

શીયેટર. વિક્્રારીઆ રાધયીનો પતિ પિત્સ આલબર્ટ પોતે 

રાજ ન હોવાથી તેતે રાણીની પાછળ પાછળ 

જૂરતું પડતુ' હતું તે રા અમને આપણા રીવાન્ત્ને લીધે ઘણુ વિચિત્ર લાગ્યુ”. 

તા. ૧૯-૬૨-૧૩ શુકવાર. 

લડન, 

આજે સત્રે તેશનલ ધન્્ડીયત એસોત્તિએરનના સેકેટરી વૃરધ્યી ચ્હા 
પાર્ટતિ' આમતગૃુ આવેબુ' હોવાથી અમે જમાને 

ત્રેડાતલ ૬નડીયત એસોસિ- ત્યાં ગયા- આ ઞસ્થા હિડુઃથાનમાં સુધાર 
એચન. કરવાને અને કેળવણીને! મમાર ફરવા માટે મ્થપદ- 

એલી છે. આ સગ્થ્રામાં હિદુસ્તાન તેમ% વિલા" 

યતના મોઘટમે!ટા લોકો સભામદ તથા આશ્રય દાતા છે. અને વિલાવતમાં જાગતા 

વિદ્યાર્થી આ સ'્થમ્માં ઉત્માહ ભર્યોયે ભાગ લે છે. એટવે હિજ્સ્તાનના લોકાતે 
અર્ડીના લોકાર્માં હળવા માટે આ મસ્થા ઉતમ સાધત છે, અહી શુકવારે રાત્રે 
શન શ્હા પાર્ટી થાય છે. અને બધા વોક એકઠા થાય છે. આ સસ્થાના 

ગૅકેટરી મિય બેઠ્ઠ અમાગી ગધા ન્નેડે આળખાસુ કરારી અને અમાર બહુ 
સ્વામૂત કયું”. અમે ગના ત્યાગે કઃલાએક પિઘાથીઓ એક ફાશ્મ ડરતા યતા 

૨૦ 
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તે પુરૂ થવા પછી અમોરી સાથેના ડાળે માક્તરે એક લત ગાયું, કેટલી' 
#અગેજ હોટરીગા દેરી પોષાક પહેરીને આજી હતી, કેટલાક ગઇડ્રો શોત 
"વિગેરે રેતા દતા, રમતગમતમાં આ પમાળે વખત પુગા થઈ રાતે દસ વાગે 

-*હાપી બધા વીખરાઈ ગય!- 

તા. ૨૬-૧૨-૧૩ રાનિવાર. 

લ'ડન* રી 

આજે ઈ ખાસ ફામ ન હોવાથી લટગેટ પામેના પુલ નજદીક ગરી 

ક ખોનુ' બન્નર તેવા અમે ગયા. અહીં અતેક 
લડગેટ પાસેનું” ગરીબોત્ડુ' બાયદીએ છેાકરોએને રમવાના નાનાં રમકડાં 

બન્નર. ચિત્રા વિઞેરે પ્સુરયુ સામાત વેચતી હતી 

ર જતે દરેક ચીનની ડિમિહ એક આને! હોવાથી 

ખહુ લોક એકડા થવ હતા. . 

અહીંથી પછી અમે લેરપોલના મૃદિરિ પાસેના ભજરમાં ગગઇ એક 
દુકાનદાર અમને -બડુ અપમહ ટરી પોવાની 

છેતુર પની દુકાતા. દુકાનમાં લઝ ગયે. અર્ડી તે અમે ના પાડતા 
છતાં નતહ્તતતી સોનાની ધડીઆલો બતાવવા 

ખલાગ્યો. પછી અમે કઈ પણુ લીધા કિત્રાય બહાર આવ્યા એટતે કચકચ કરવદ 

મહો. અને મારી દુદાનપર આર્વા મારો વખત બગાડપો એમ ડહી 

અમને દોવ રેવા લાગ્યો. અમે એમ ન્તણુતા હતા.કે વિલાયતમાં દ્ટાનદારા 

પાતાના માલતી એકજ કિમત રાખે છે પઝુ આ દકાતરમાંતો હિદુરતાનની 

પેડેન# માણુશ ન્નેઈ બાત બવાવવાર્માં આવતો હતો. નિ સ્ટ્રેસમનતે જયારે 

અમે આ હછીક્ત કહી ત્યારે તેગ કલુ કે લડતમાં આવી અનેક ૬કાનો છે 

અને નવા માધુશ્ય છેતરાઈ યય છે. માટે અજાક્યા માહુસે બહ સાચવવાનું છે 
એ વાતની હવે અમતે ખાત્રી થપ્ર2 

તૃ&. ૨ર-પ્ર-3૩ રજિચર, 

લડન, * * 

આજે બહુ શા હોવાથી અમે બકા? ગયા નદોતા. અહીં દધ, "માંખણુ 
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પુષ્કળ મળે છે. પણુ ધી વાપરવાતેદ બિલકુલ 
અહીંઃ ધી મળતુ નથી. રીવા” તી: માખણુર્માં પગુ મીડુ' મેંળગવામાં 

આવજે છે એટલે માખણુતુ” ધી સાર યતુ' તથી 
ભાખણુ દૂધ વલે!ળીતે કાઢે છે એટલે આપણા દડી: માખણુ નેવેદ મીદાશતો 
સ્વાદ તેરમા આવતો નધી. જે લોકોને ઘી વનર સુદ્લ ચાલતું નથી. તે હિ'દ્સ્તાતથી 

ધીતા ડબ્બા મંગાવે છે. અમે રહેવા હતા તે રેશી લે!કોતુ' ધર હોવાથી અહી 
ઘી આવતુ હતું. અહીંના લોકોતે ધી બીલરેલ ભાવતું” નથી તે. એટલે સૂધી કે 
ર્ંધતારી ખાર્ણ ધી વાળા હાથ થાય તારે સાખુથી ધોઈ આવતી હતી એટલી 

બધી ગધ તેમને ધીની આવે છે- 

વળા અહીના લોકોને મશાલાવાળા પદાર્થ ખીલ્રકલ ભાવતા નથી. 

“ડીઓ લોકોની રસોઇ સાત સાદી હોય છે એટલે 
અઠીતા લેછે મચાલાતા દરક પદાર્થને ખાષ્ઠી તેમાં માત્ર મીડુંજ નાંખે 

પૃદાધ જાવતા નથી. છે, એ તોને મશાલાતી ટેવ ન હોવાથી આપણા 
પદાથ તેમતે ભધ્તતા નથી. વળા અમે અફો' 

મળતુ' “ મારજરીત ” તામતુ ખોપરેલમાંથી કાઢેબું' માખણુ જેગું. તેપયુ દેખા" 
વર્મા દૂધના માખણુ જેત્ુજ હતુ- અતે કિમતમાં બહુ સોધુ* તે નેઇ અમને 
આ લે'્રાની રસાયતીક કળા માટે બહુ આવ્યર્ય લાગ્યુ. 

તા. ૨૨-૧૨-૧૩ સે।મ્વાર* 

લડન? 

અમે આજે લડત યુનિર્વાસિડી જેવા ચ્યા પણુ વર્તો ચાલતા હોવાથી તે 
ફુ બરોબર જેગાઈ નડિ. ત્યાંવી અમે આલબટ* 

આલખર્ટ મેમારીઅલ હૌલ- મેમોરીઅક હોલ ન્તેવા ગયા પણુ તે થધ હતો. 
માં થાણું. આધેરાત્રે અડી એક મોઢુ ચાણું થવાતું છે 

એવુ અમે લયા વાંચ્યુ એટલે અમે તેતી ટીરીટા 

કાઢી, અને રાતે પાછા અછવ્યા. આ હોલ ધરોજ ભગમ અતે મોટો છે. એક 
નાટકશાળાની પેઠે તેમાં છ મજલા હોઇ એકદર આડ હનર માણસ ખેસી 
શકે એવી ગોડ્વણુ છે. સ્ટેજપર એક હ?1ર માણસ ગાનારા ખેગે છે. પાંગગે 
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શ્રીઓ અને પાંચસો પુરૂષો એકજ તરેહનો પોષાક પહેરી જુદ જુદા વાજે 
સામે એક ગાણુ' ગાવા લાગા તે બરોબર ઘણુજ ભત્ન હતું આ ગાણું થઇ રલા 
પછી ખે ત્રણુ ગાનારીઓએ ગાયુ. રાત્રે બાર'વાગે અમે પાછા ફર્યા. 

તા. ૨૩-૧૨-૧૩ મ'ગળવાર- ! 

લડન 

હવે દ્વિસે દિવસે ટાઢતુ પ્રેમાણુ વધતુ' ગયું હવે તો એટવી ગધી ટાદ 
પડતી હતી કે ઘરનાં ખધાં બારી બારણા બધ 

થટ બદૃજ પડવા લાગીન કરી અ'રતી શગડી પામે બેસી રડીએ તોપણ 
ટાઢ વાય. અગારા તરક છાતી રોણીએ તા 

વાસે ટાઢ વાય, અતે વાશે। શેરીયે તો છાતીએ ટાઢ વાય આ કરતાં તો પળો 
ઉન્ડાળા સારા એમ અમને લાગ્યુ વશી ટાઢના દહાડામાં બહાર થોડો મોડો 
વરસાદ પણુ પડયા કરે એટલે ખહાર જવાનુ” કઇઇ મંત થાય નહિ. 

ધણા લોકોએ મતે અહીં જમીન કેવી છે એવો પ્રશ્ન કર્યો હતા તો અડીની 
જમીન આપણા દેરા જેરીજ છેં. પણુ આપણા 

અઠીની «૮મીન, જેની ખેતી અહી થતી નથી. કેટલાક તાલુકા- 
આમાં બઢાટા બીટ વગેરે થાય છે. અને કૈટલાંક 

શભનાજ પણુ થાય છે. જુવ ઝાડ વિગેરે આપણા દેરાથી જીદાજ પ્રકારના છે. 
આપણા દેય જેવુ” વત અહી ભાગ્યેજ દેખાય છે. 

તા. ૨૪-૧૨-૧૩ ખુધવાર- 

લ'ડન# 

આજ પણુ ટાઢ ખહુ હોવાથી અમે બહાર ગયા નહિ. કેટલાક દ્વોકા એમ 
સમજે છે કે વિલાયતુમાં ઘણાખરા લોકે 

અહીના. લોકો કઈ મજ ટાટલરમાંજ જમે છે પણુ તે ખોઠુ' છે. #હી-ગા 
હોટલમાં જમતા તથી .પણુ પણુ બધા લેક પોતપોતાતે ઘેર જમે છે- 
ધેર જમે જે. પણુ બપોરે બહાર કામ માટે જય ત્યારે બપો- 

રતો નાસ્તા પાસેની હારેલમાં જઈ કરી આવે . 
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છે. એ ઉપરથી આ ખોરી સમજુત થઇ હોય એમ લામે છે સવારની શીચસ- 

મણી તથા રાત્રે જમણું હમેરા દરેક ગ્રહરથ પોતાતે ઘેર કરે છે. અદી' રાંધવાતા 
ત્રામ આંપણા જેટલે! નથી. કેમકે અહીં" ગ્યાસ કે શમડીપર રસોઇ કરવાની 

હોઈ ધુમાડોતો ત્રાસ થતો નમી. તેમજ રોથવી, માખણુ, સુરબ્મો વિગેરે 
પદાર્ધો બન્નરમાંથી તયાર આવતા હે!ઇ તેમને માત્ર શાક બાછીકે માંસ મટનજ 

રાધાનું હોય છે અતે તે વળી સાવ સાદ હોવાથી તે રાંધવામાં બહુ કડાકુટ 
થવી નથી. એટલે દરેક નણુ પોતાને ઘેર ધોડા ખચે” જમે છે. માત્ર મુસાફર 
લેકાતે હોટલમાં રહલા વગર છુટકો હોતો તથી* 

તુ।. રપ-૧ર્-૧૩ ગુરૂવાર, 

લડન. 

આજે નાતાલતો તહેવાર હોવાથી આપણી પડે વાર તહેવારે સારૂ 
વાવ” કરીએ છીએ અતે સગાવહાલાને જમવા 

નાતાલતે। તહેવાર, ખોલાવીએ છીએ તેમ આજે અમારે તયાં પણુ 
માષ્ટાન્ન કયુ" હતુ અતે મહેમાન પણુ બોલાવ્યા 

હતા. અમારી ખાઇએ મીઠો ભાત શીરા અતે શાકભાજી ઉત્તમ બનાવ્યા હતા 
શએટલે મંડળીમાં જમવાની બહુજ લહેજત આવી હૃત્તી. વળી ખપોરે ચ્હાતી વખતે 
ક્સ્ટિમસ કેક ( એક મોટી ગળી રોટલી ) આભેલી હતી તેતો અમે બધાએ 
ઉપયેગ કર્યો. આજે બજારમાં ખુબ રોસનાઈ થશે એવી આશાએ અમે ગયા તો 
સવધ્ સુનાકાર જે બધી દકાતા બધ હતી અને ઘણા ખયા ક્ષોકો તહેવારમાં 
ખહાર ગામ ગયા દતા. 

તા. ૨૬-૧૫૨-૧૩ શુક્રવાર, 

લડન, 

આજના દ્વિસને ખેડસીંગડે કહે છે. આન# પણુ બધી દુકાનો ખપ કતી. 
આજે નાતાલના તહેવાર માટે મિ. પવાર રહેતા 

આ તહેવારનો એફ વિચિત્ર હતા ત્યાં તે ધરની માલફીશીની છોકરીઓએ 
રિવાજ, ખાલ પાર્ટી: કરી હતી ખાલ થઇ રલા પછી 

કેટલાક યુગપીઅન વિદ્યાર્થીઓ જે તેતી સાથે 
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રણેતા હતા તેમખે એવુ કશુ કૈ “ ને નમે આજ અમારે ઘેર હોતુ તો અનારી 
ખેતા અમતે કેટલીએ બસચ્ચીઓ ભગ્ત ” એ ઉપરધી પેલા વિવ્યાયી'એને 
ખુબખચ્ચીઓ કરી આ વાતુ સાંભળી અમને બડુજ નવાઇ લાગી વળી જે 

ગપણૂ હાયર્માં આ દહાડે ન એક અમુક ધકારના ઝાડની ડાળી હોય તો ગમે 
તે ખાયડી પાસેથી બગ્ચી માંગી શકીગે એવો અહી' રીવાજ છે. 

લ'ડતતી હવામાં એકદમ ફેરપ્રાર થઇ નય છે તેતો આજે અમને પત્યક્ષ 
અનુભવ યયે।. સાંજે બહાર પરવા ગયા તો એકદમ 

અહીની હવામાં વારવાર ટાઢ કમી થઇ «7૪ તાપ લાગવ્રા માંડયો. અહી 
થતો ફકેરપ્ાર* ને સારો તડકો નીકળ્યો છે ઠરી બહાર નીકળીએ 

તેદ વચરમાંજ વરસાદ શ્નાવે છે. અતે વરસાદ છે 
ટરી છત્રી લ# નીકળીએ તો થોડીવાર પછી તડકો નીકળે છે. એટલે સહીની 
વામાં ધણો જલદી ફેરપ્રાર યઇ “નય છે. 

તા. ર૭-૧ર-૧૩ સનીવાર. 

લડન, 

બાજે અમે વિમાનના ખેલ ન્નેગા હે ડનના મેદાતપર ગયા. આજ ટાઢ 
પણુ ઘણી હતી અતેવરસાદતે લીધે કાદવ પણુ થયો 

શાંતેલુષ નામના વૈમાનિક્ના' હતો પણુ ખેલ ન્નેવામાં કઇ ગઅડચણુ આવી નહિ- 
ચુલાંટ' ખાવાના પ્રયોગ. ચતેલુપ નામતા ફ્રેચ વૈમાનિકે ગુલાંટ ખાવાતા 

ઉત્તમ પયોગ કરી ખવાવ્યા-હન્નરેક છુટ ઉચુ વિમાન 
એકદમ બધ કરી તીચે ઉતારી પાણ્ઠુ એકદમ ચલાવી તે ઉલટી સુલટી ડુલાંઢ 
ખાતો દતો. આ ઉપરથી વિમાનની ઢળા આ લોકોએ કેટલી ખધી માધી છે તે 
જણાયુ પાછા રહાં ધણીજ ગર્દી હતી અતે અમને તેરમી ટ્રામમ, જગ્યા તરની તે 
ઉપર્યા કેવી ગદી? થઇ હશે તે સમજ શકાશે. 

તા. ૨૮-૧૨-૧૩ રવિત્રાર- 

લડન. 

યુરોપીયન લોકોમાં આપણા જેવો નતિભેદ નથી પણુ જાદાજ પ્રકારનો. 
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ભેદ છે એમ ઘણા કહે છે. યુરાપમાં સ'મત્તિ પ્રમાણે 
યુરોપિઅન લોકરમાં આપણા ઉંચા તીચા ગણાય છે એ ખરૂ પણુ તેંધી કરી 

જેવો નનતિભેદ નથી. કઇ રટી કે બેટી વ્યવહાર બધ થતો નથી- 
* એક ટેમલપર્ ઉ'ચા નીચા જમતા ,તથી, એ 

અરૂ પણુ પીર્સનાર રાંધતારા વિગેરે લેકો'ગમ્મે તે હાય તોપણુ ચાકષે છે શ્રીમ'ત 
ભે ગરીબ જેડે પરણે તે! થીમતો તેની નિદા કરે છે. ખરા પણુ તેથી તે કઈ 

સાવ નાત બહાર ચઇ જતો નથી, આ ઉપરથી અહીને! જાતિ બેદ આપણા 

નય્લો તિવ્ર તથા કડક નધી તે સહજ સમજાશે. આતે સાંજે બહાર માત્ર સહે” 

કૂરી આવ્યા હતા. 
તા. ૨૪-૧૨-૧૩ સોમવાર. 

લ'ડન* 

હિ'દ્સ્તાનમાં અગ્રેજનો મચાર ઘણુ! થયેલો હોવાથી એમ ધણા લકો 
જાણે છે કે યુરાપમાં અગ્રૅજ ધણાતે આવડતુ' 

યુરોપમાં ભાષા ભિત્તત્ત દરો પણુ તે તદન ખે!ડું' છે યુરોપમાં ભાષા 
ખછુ છે. ભિન્નત્ત ઘણુ'જ છે, અગ્નેછ ક્રે'ય જર્મની વિગેરે 

અદર અદર રટી બેટીતે! વ્યવહાર કરે છે પછ 
તેમને એક ખી”્નની ભાષા આવડતી નથી. આગમાડીનુ' આટલું ખધુ' સાધન 
છતાં એક ખીન્નની ભાષા શીખવાની કોઇ પરવા કરતું નથી. ખિન્ડીસી બંદરે 
છારા અંગેજ આવે છે તાપણું એક પણુ મજુર ઘેહપાયુ અગ્રેછ જણુતો 
નથી. એડન બ'દરના આરબ છોકરીએ યોડુધણું અગ્રેછ બોલે છે પણ કેશે 
બદરપર કે જ્યાં હપેશ વિલ્વામવ નેડેક સભ્યધ છે તાંતા મજીરોતે પેચ ભાષા 
શિવાય કંઈપિયુ આવડતું નથી. આ જેન અમને તો બહુજ નવાઈ લાગી* અમે” 

રિકાથી બહુ મુસાયરો આવતા હોવાથી મોટમોટી હોટલોમાં પીરસનારા એક 
ખે ભાષા જણુનારા રાખે છે. પણુ સામાન્મ લોકો પોતાની ભાષા શિવાય ખાજા * 
ક” સમજતા નથી. માત્ર વિકાન લોકો બે ત્રણુ ભાવા શીખે છે. પણૂ 
તૈવા વિદાને1 સુમાધ્છીમાં મૂળા આવવા સુસ્કેલ. આટલુ' ખધુ* ભાષા ભિન્નત્વ 

કેમ છે તેનો! ખુલાસા કઇ થઈ શકતો નથી. “ એસ્પેરેન્ટા ” ભાષા માટે જે 
મેો.ટી હિલ ચાલ ચાલે છે તે આજ અડયશુ દૂર કરવા માટે ઉભા થઇ હોય 
એમ લાગે છે, 
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લા. ૩૦-૬૦-૧૩ મબળળવાર. 

લ“ડન# 

શાયટનની પેઠે ઇર્ટબોત* પણુ હવા ખાવાની સમુદ કિતારે જગ્યા છે. 
શ્રાયટનમાં મધ્યમ વગ વધારે ન્ય છે અતે 

પ્રસ્ટબેન અર્દ્ઠી થીમાન લોકો વધારે આવે છે. આજે 
દ બપોરે અમે ઘર્ટબેન? જઈ આવ્યા. લાયન્સ 

કમ્પતીમાં ચ્હા પી સાંજે દરી આવ્યા. દેખાવ વણા સુદર છે પણુ બાયટન જેવે 
બપકો જણાતો નહિ. ત્યાંથી પષ્ઠી સિનેમા નઈ અમે રાત્રે સડ દમ વાગે 
ધેર પાઠ આવ્યા. 

તા* ૩૧-૧૨-૧૨ ખુધવાર. 

લ'ડન, 

'મારે તા. ૧૨ મી એ અહીંથી ઉપડવાનુ' હોવાથી આજે આખો 
દ્તિસ સામાન બાંધવામાં કાઢયો. સામાન પસુ 

સામાત બૉંષ્પેદ થેદડુ થોડુ કરતાં બહુ વધી ગમો. તેયી એ નડી 
પેટીઓ લઇ ભરવી પડી. આ સામાત પ્રથમથી 

પર્ભાર્યો મોકલવાનો હોવાથી તે આજે ભરી કાઢયો. 

। વેરોપમાં બક્ષિસ આપવાતે સ્તિ૪ બહુજ છે. જ્યાં જત#એ ત્યાં ગક્રિસ 
આપડી પડે છે. હે!ટેલ, વિશ્રાતિંજ્હ કે ન્યાં 

ટીપ-( બક્ષિસ. ) જઇએ ત્યાં લે! ટીપ માગે છે. અતે નને આપણે 
ન આપીએ તો આપણુતે ભીખારીમાં ગણી કાઢે 

છે. વશી ટીપ કેટલી આપવી તેતુ”“પણુ કઈ ધોરણુ નઘી. અમેરિકન લોકો ખહુજ 
મોટી ઢીપ આપતા હોઈ અમે જે કઇ આપતા તે ઓછું પડતું ગાડીવાળા ને 
મોસ્વાળા પણુ તેમના ઠરેલા ભાડા ઉપર ટીપ માગે છે. એકદર જેટલુ" ભાડુ" 
હોય તેતા દસ ટકા “ ટીપ ” આપવાને! ધસુખરે રીવાજ હોય છે- 

આજે છેવ્ધી તારીખ હોઇ રાત્રે બાર વાગતાં વર્ષ બધ્લાય છે એગયે 
આજને મોરા તહેવાર ગણાય છે. અનેક હોઢ- 

નવા વર્ષનો વિનતિ. લમાં આજ મોટી મીન્બાનીઓ ચાય છે- રાત્રે 
બાર વાગે બધા દીશા હેદ્લવો તાંખી ચાડીવાર 
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પછી મવુ વર્ષ ખેડ” એમ સુત્રવવાતે પૂરી સળગાવે છે. વેશ ઘેર કઈતિ ક# તવી 
રમતો થામ છે દવલમા રાત્રે ઘંટનાદ યાય છે અને નવા વર્ષતી પ્રાથના 

ચાય છે. અમે આજે રાત્રે  ડિકવિદિમટન ” તામતો પેન્ટ માઈમ એટ્લે મામ 
હાવભાવતો ખેલ જેવા ગયા. અને રાત્રે ખાર વાગે નાટક પુરૂ" થયું' ત્યારે તવા 
પરષ નીમોત્ત પ્રોથ્તા ય ખેલ પુરે થયે. 

તા. ૧-૧-1૪ ગુરવાર 

લ'ડન# 

આજે અમે ઓલીમ્પીઆ પ્રદશનની જ્યાપર આવેલુ' રેગેતખેકતુ' 
સરકસ અને જનાવરેતે સમ્રહ જેવા ગયા પણુ 

*હગેતબેક સરકસની ઢીફીટ ત્યૉ એટલી તતો ગર્દી" હતી કે ટિકીટ મળી નહિ! 
કાઢી આપ્યા. અહીં હલકા દરની ટિક્ીટા ભારે દરમાં -વેગતા 

દત પણુ અમતે તે લેવી દીક ન લાણાવાથી ફાલ 
પાટે ઠ્િકીટ હાઈ પાછા ર્યા. ર 

તા. ૨-0-૧૪ શુક્વાર- 

લગન 

મપેર્ે એકટ તાતે અમે સરેકમ જેનેવા ગયા. આ સરકસ જર્પનત લોકોનુ 
ઉતું અતે વિલાયતમાં ખાસ એકે સરકસ નયી 

હેગેનમેક સરકસનોા મંડપ* એમ ન્નણી અમતે બહુ તવાઈ લામી- સરકસનો 
ન'૬૫ બહુજ મોરા હોઈ એક'દર દસ હજાર 

માણસનો સમાવેશ થામ. રવો હતો. બધા માણુસોથી ચિકાર થઇ ગયેલો 
મ'દપ જેઈ બહુજ ભવ્યતા લાગી. વગ્ચાવથ મોટા મેદાનમાં ખેલ ચનાના 
હુતા, ત્યાં કાયીતી સાદડીએ! પાયરેલી હતી. અને ઉપર કસરતું કરવાના જુદા 
જળુદા હિંચકા ટાંગ્યા જતા. 

પ્થમ સીલ નામના છ «તાવરેનતો ખેલ થઇ રહ્યા પછી ૩૦-૪૦ 
ઘોદાઓ એક પછી એક ખેલ કરવા લાગ્યા. 

સરક્સતો ખેલ* ચીમ્પાનીઝ નામના વાંદરા માણુસના પોયા્કમદ 
આવી સાથડલ ફેરવવા લાગ્યા. અતે છેવટે આડુ 

ર્ય 
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મોઢા બ'માવીવાધો પાંજરામાં છુથ મુકી એક માખુમ તેતી જડે ખેલ કર 
લાગ્યો. એકર ખેલ ઘણે ઉત્તમ હોઇ અમારો વખતુ એકદમ તીકળી ગયો. 

ખેલ થઇરભ્મા પછી અમે ક૮તાવરોનો સમહ ન્તેવા ગયા. તેતે માટે 
કઇ "ધાસ રીફીટ હતી નહિ. ફૃત્રીમ બગીચા 

સર્ક્સની ન્નેડેના “#તાવ- કરી તેમાં તાના નાનાં તુળાવો કરી અનેક પીએ 
રાતો સ'પ6. અદર પુરેલાં હતા. ઉદ હાથી ગેડાં વગેરે મોટા 

પ્રાણીઓ પણુ હતા. એક બાજુ સિ'હના કુતરાના 
તરસતા અતે રીધ્તા ખચ્ચાગ। સાપે રમતાં નઇ અમતે બહુ નગાઇ લાગી. વળી 
સિ'& અતે માક્ડા માટે“પાસે જગ્યા તેયાર ટરી હતી તે જેવા જેવી હતી. એક 
હગર નેવુ' કરી પાછળના ડુંગર પર સિંહ છુટા મુકયા હતા. માંકડાં પણુ ૫૦-૫૦ 
ફષાથી પુષ્કળ કોકે તેતે નવા બેમાં થયા હતા. દરેક પાંજરાપર “ મહેરબાની 
કરી અમને ખાવાનુ' નાખશે માં ” એમ લખેલુ' હતુ” 

તા. 2-૧-૧૪ રાન્વિ ર. 

લડન, 

આજે અમે ફેક કમ્પનીમાંથી કામળો લઈ લાકડા કાપવાનું મરખાતુ' 

પ નવા ગયા. અહીં દેવદાર વગેરેના લાકડાની 
લાકડા કાપવાતુ ય. ચીપો મથી કાગળની પેઠે કપાતી નતેઈ ગ્મને 

ખહુ આશ્ચય યયુ', આવી રીતે મહેનત મચાવ- 
નારા કારખાના આપણા દેચમાં ચાય તો કેવું સારૂ- 

તા- ૪-1-૧૪ રવીવાર 

લ'ડન* 

અમારે દુવે જવાનું નજદીક હોવાથી આજે અમે ડો. વલવલ્રકદ ૨. 
શિવેજરકર, રા. બામ, રાઃ મોજે, ૨- ચિતમૅ 

આજે અમે બધાને ગહ તગેરેતે સાંજે ગહ પીવા ખોલાવ્યા હતા. હિંદુ 
પીવા ખોલ્લાવ્યા હતા. સ્તાનથી મગાવેલા કેટલાક પદાધો કરાળ માટે 

કાહવા કતા તેથી તેએ બધા ખુધ્ધ ખુસ ચ્યા. 



૧ મે, ] લન. [ ૧૨૩ 

બે કલાક ખુબ ગપાટા માર્મા પછી અમે સો બાર્ તારીખે જવાના એમ કપી 
સવૅની ર્વ લીધી. 

તા. પ-૧-૧૪ સોમવારે. 

લ'ડન# 

આજે પૅક કેમ્પતીમાં અમારો અગાઉધી મોકલવાનો સામાન પહોંચતો 
કપાય અને લાંબો! પ્રવાસ હોવાથી તેનો. વિષે 

સ્લીપીંગ જ્યુટી તામતું ઉુતરાવ્યો- ત્યાંથી પછી ખપોરે સ્લીપીગખ્યુટી 
નાટક. નામતું પેન્ટા માઈમ્ નાટક જેવા ગયા. નાટકની 

વસ્તુ અદ્ભુત હતી. સીનસીતેરી ઘણીનટ સરસ 
દતી. સ્ટેજપર એઢદમ સો દોડસોા માણસે આવી ભવ્ય દેખાવ કરતા હતા. 
સુખ્મ નામિકા ખુબ સુદર હતી અતે તેને હાવભાવ પણ્ તેવાોજ ઘતો, સાંજે 
સાડા પાંચ વાગે નાટક પુર્' થયું ત્યારે મે ઘેર આવ્યા. 

તુ. ૬-૧-૧૪ મ'ગળવાર્. 

લ'ડન., 

આજે સવારે દા! વામે પેડિગટન સ્ટેશનપરથી અમે ઓક્સફર્ડ ગધા, 
તે અગ્યાર વાગે પહોંચ્યા. બોકસર ડૅમ્થીજ 

જાફસકડની કોથેજેન કરતાં મોટુ હોઇ કોલેજે પખુ મોરી ને શવ્મ 
છે. એલસે!લ્સ કોલેજ દ્રીતીટી કોલેજ મેલિયમ 

ફલે મોડ્લેન ફેલેજ વગેરે કેલેન્ને ન્તેઈ અહીંઆ ધે!ડની ટ્રામ તયા બસ 
મળે છે. પણુ ગામના મમાણુમાં તેતી સ યા મેદીી છે. આન્ઝ કાલ ૨૦ હોવાથી 
ખંધા કૉકેનને જવાઇ નહી - ફં 

બઆજતી થડી અડ હતીં. મારા કાનની છુરો સુજી «ત તેમાં 
ચીરા પડયા હતા. જોરલીન લાયબ્રેરી જેઇુ ગમે કનો દછિ* સ્ટેશનપર આવ્યા તો ત્યા સ્તોની વદિ થઇ. 
પાણીને બદલે બરક સફેદ રગના ભુમાતી પેડે 

જમીનપર પડતો હતે. આ દેખાવ પયમનટ તજરે પડવાથી ખડુ# મનન લાગી. 
સાંજે સાડા ૪ એ લડન પાછા આવ્યા. 
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તૃ ૫-૧-૫૪ બુધ રર 

લડન. 

તા ૭મી એ ટોમસ કક કન્પતીમાંથી મહ્યુમાં અમારે સામાન લેશે 
.. જાવાના હતા. એટતે નઆજે ખલ સામાત ખાધ 

ખધે સામાન બાધી ર્તેપાર વાની તનવીજ કરી અને મી સ્ટ્રેસમતે આ 
ક્યોં કામમાં અમન બહ મદદ કરી અમે ખરીદ કરેલા 

સામાનમાના ઘભોપ્યરાં તે મુબ#માં પષ્યુ મળે 
એમ હતો એમ નેયુ તમારે અમેતે સામાન લીધા ગદલ બહુ ખેદ થયો પણુ ગદ્દાર 
ગામ નીકળીએ છીગે તયાર રહન «૦૮ બધી નીજ લેવાની ઈશા થઈ ગાવે 
છે અતે આવી રીતે અમારો સાયાત પણુ બહુ વધી પડ્યો હતો એક વખત 
સામાત બધે બધાઈ ગયો ગેટરે આરો જાવ ખાલીખમ લાગતા માડયો. 
બપોરે અમે નાટક નવા ગયા 

યુરોપમાં સાર્વજનિક પુસ્તુડાલયે,, દવાખાના, નાટક%ૃહે] પુઅર હૌરીસ 
વિમેરે પૃષ્કળ લેમપપોદગી જગ્યાએ! હોય છે પણ્ 

યુરોપમાં ધર્મશાળા વિગેરે હિદુમ્તાનના જેવી ધર્મચાળાઆ અહી હાનાં 
હોતી નથી નીન તેમન ધવાસી લોકો માટ પરબડીતે અન્ન 

ક્ષેતા હોવા નથી આપણા ગદિતિના જેમ 

ઓસરીમાં સુસા/ર લો? રહવા દે છ તેવુ અહી ૩૪ મંદિરમાં સેવા દેવા 
નથી પ્ટલાકેણુ નાનડુ એવુ હોય છે ક હિડ્રતાન જેવા ગરીખ દરમાં ધર્મ 
શાળા હેય છે તો યુરોપમાં મોટમોી ધર્મતાળા હોતી જઇએ પણુ તે વદન 

શુલ શરેડુ છે 
તા ૮-૫-૧૪ ચુરૂવાર 

લડન. 

આતે અપે *તદના ખેલ જેવા ગયા પણુ યા છોકરાએ ૬ વણા ગેક્ષક 

તરીકે આવ્યા હતા “હીના ખેવ બ. ચાલા 
જાદુના ખેલ કીના નહોતા એક ભાઈ આખે પાટા ખાધી 

વેક્ષકાતે વત*માનપત્રમાનો “મુક ભાચ મનમા 
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રાખવાનુ' કહેતાં તે ખાઇ તે ભાશ એકદમ મ્હૉઢે બલી જતી. તાર પછી એક 
ભાણુસ એરખીયન નાઇટે વાંચતાં વાંચતાં તે અતુલવતે! હોય તેમ' એક ત્તે વગ- 

ભાંવી એક તાતુ* સરખુ” અદભુત નાટક કરી ખંતાવ્યું. 

ત. હ-૧-૧૪ શુકવાર. 

ન લશને- 

આજે સવારે અગ્યાર વાને કક કમ્પનીનાં માણસો આવી અમારાં સામાત 
_.; લઈ ગધા. સામાન" જવાથી ઓરડૉ ખાલી થઈ 

મધેદ સામાન રવાતા કર્યો. ગ્યો અને ઘેરે જ્વાતુ' પાસે આવેલુ' ન્નણી” 

એકે ષકારનો આન'દ-થયેઇ 

અહીંઆની ટયુખ રેલવેતા લીવરપુર સ્ટ્રીટ સ્ટેરાતપર એક ચમ;કારીફ - 

, , દદર છે, એમ ખબર પડતાં તે અમે જેવા 
પોતાની મેળે ઉચે ચ્હડતેઈ ગયા. આ જનોદ એવી રીતનો બતાવેલો! છે કે 

દાદર. તેતાં પગધીઓં એકે” યધ્રથી એની મેળે ' ઉપર 
ક જ ચ્હુડૅ છે'અને ખી ખાજીએધી નીચે 'ઉતરે* છે." 

એટ્લે એક રઢ ચગડેળની પેઠે તે પપથીઆ ચ્હડ ઉતસ કરે છે. આવા દાદરને.' 

એસ્કલેટર્ કહે છે. આનીપર ચ્હડતાં પહેર્લા બીક લાગે છે. પણુ જરા મ્હાવરા 

થયા પછી બહુ આત થાય છે- 

તા. ૧૦-૧-૧૪ શતીવાર્. 

“લડન * સિ 

આજે કુક કમ્પનીમાંથી' કાગળો લઇ બન્નરમાં દરવા ગધા. લડન જેવુ” 
બ્ય શહેર યેય વખતમાં છોડવાનુ” છે અને પૂરી 

લડત રહેર છોડવાની દીલન કરી આવા ઇન્દ્રભુવનમાં આવવાનુ મળવાનુ” 
ગીરી. નથી વિત્રેર વિચારો આવી મતમાં એક પ્રકારનો 

ખેદ ચમેઇ 

સાંજે પ્રો. ભિત્ને અતે તેતી પત્તિ અતે છેરોએને અમારે ત્મ જમવા 
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ર તોતર્યાં હવાન દૂધપાક જમણ માટે હમાર ફર્યા 
પ્રો નિસેતે જમગ નોતર્વા. હતો અને જમતાં અતે વાતો કરતા અમણેદ 

વખત સહેજ નીકળી ગપે!- 

તા- ૧૧-૧-૧૪ રવીવાર. 

લન? 

આજ કેઈપણુ જવાનુ ન હોવાથી રહેલો! સામાન ઝ્યેંડસ્ટત બેગમાં ભરી 

રાખ્પે.. સાંજે મી. સ્ટ્રેસમતે બહુ આગ્રઠ કર્યો એટલે તેતે ત્યાં જમવા ગમા. 
દ્વ ડનધી ટ્રીએસ્ટ સુધી પાછા #રતાં યુરોપના. કેટલાક બાકી રહેલા. સ્થળેદ જેવાતે 
અમારો વિયાર હતો એટને મિ- સ્ટ્રેસમનનેજ ગઇ-દ તરીકે સાથે લેવાનુ” ઠરાજ્યું” 
તેતે પેપ અને જર્મત બાષા આવડતી હતી. પહેલાની માક તેતે દર અહવાડીમે 
ખે પૌ આપવાના ઠરાવ્યા તેતે ઘેર અમે બે ગણુ કલાક બેઠા પછી પાછ 
પરતા ડેદ: તલવલકરને જઈને મળી આવ્યા. ઘેર મિ. ડિસ્વોઝા એ. અમારાં ખીલ. 
તૈમાર કર્યાં હરતા તેના પૈસા સુકવી ગમાપ્યા- શ્નતે હામ કરતારી બાઇઓની એતે 
ચાર પૌડ અને ખીજને ખે પોડ ખક્ષિસ આપી..બીજે દીવસે સવારે વ્હેલાં જવાનુ” 

હોવાથી જલદી સુઈ ગયા- 



ભાગ ૧૬. મો. 

પરી પાન્સ- 
તુ।. ૧૨-૧૬-૧૪ સોમવાર. 

લહનથી પારિસ* 

ભાને નીકળવાનુ* હવાથી વ્હેલા ઉઠયા, તાસ્તો કરી ઇ વાગે ચેરિંગદાસ 
સ્ટેશને આવ્યા. મ્રીં, બાપુસાહેભ સૌંગલીકર તમા 

ફ્ેકસ્ટતથી બ્લ. શ. મહેતા અમને પહોંચાડવા આવ્યા હતા. 
લડન શહેર છોડતાં એક પકારની દીલમીરી અતે 

પેર જવાનું એટલે એક પકારનો ભાનદ એમ પરસ્પર વિરહ મનને વિકાર 
શવા હાગ્યા. લંડન ચહેર દેખાતાં સુધી નેયાજ કયું“. ખાર વાગે ફોકસ્ટન 
શ્ણેંચ્યા. કેલે-ડોવર કરતાં પહસ્ટત બલેનને રસ્તો પાંચ માઈલ લાંબા છે પણુ 
આ ખાજુએ ચર્ડે ક્લાસતી સોપ હોઇ ભાડું એછું પડે છે. તેમ વળી જેવો 
રસ્તો નેવાને માટે અમે આ #સ્તે આવ્યા હતાઃ સમુદ્ર શાન્વુ હોવાથી 
“રીઓ આળગર્તા અમને ૭ મુશ્કેલી પડી તહિ. 

ખધ્ોન શહેર્ દ્ોક્સ્ટનુ કરત સાવ નાતુ છે, ક્રાજે ટાઢ ધણીજ હતી. 
સ્ટેશનપર ઉતરી જરા નાસ્ત્તા ક્ષા ત્યારે જરા 

ખત॥નથી પારિસ. દીક લાગ્યું, અમારી નેડૅ બે ર્સીયતો હતા 
તૈપણુ પપારિસ આવતા દતા એટલે અમે પણુ 

તેમની સાથેજ ડબ્બામાં બેઠા અતે વખત વાતચીતમાં કાઢી નાંખ્યો. પારિસ 
અમે પહેલા આવી ગયા હતા પણુ જગતનું સુદર શહેર ઘેર જવાં એક્વાર્ 
પરી નનેવુ' એવા પરિદાથો અમે અહીં આવ્યા હતા. મી. સ્ટ્રેસમને બતાવી તે 
જેલમાં અમે ઉતર્યા. 

તા. 15-૧-3૪ મગળવાર- 

પપરિસ* 

આજે અમે પારિસયી ૩૭ પૈક ટૂર આવેલાં ફોન્ટેન્ન્હે તામતેર રાજમહેહ 



૧૧૬૮) યુરપપતે! પ્રવામ. [ ભાગ 

જેવા ગયા. વિજળીની ટ્રામમાં મહેલ આગળ 
ફ્રાન્ટેન્ભ્તા રાજમહેલ. આવ્યા તો બહારથી તે માવ સારો જણાતા 

હતો પણુ અદર ગયા પછી એક પછી એક 
ચે તેવા સુંદર એ!રકાએ। નયા. નેપોલીયન પડલો આ મહેલર્મા બણીવાર અપીને 
રહેતો હતો. આ મહેલની પાસેનો બગીચે અતે જગલ નેતા લાયક છે. પાછા 
આવતાં *ે'ચ ડાડેસ્તારની ડુક્ડી ભળી. સૌંઝ ના વાગે ગાડીમાં પેરિસ પઢા આવ્યા 

તા. ૧૪-૧-૧૪ ષુધવ.૨* 

પારિસ# 

પહેલીવાર્ બધે ગાડીમાં ફર્યા હતા પણુ પગે થાલીતે સારૂ' જવાય માટે 
આજે અમે પગે કરવા લાગ્યા. ,અહીળા , રસ્તા 

અડી'તા રસ્તા., લડતના કરવાં પહોળા ખરા પણુ સ્વચ્ક્તામાં 
ઉતરે. ઝહેલીવાર  પેરીસતુ' ખન્નર' ભવ્ય લ્ષાગતુ' હતુ' પણુ હવે લડન જોયા પછી 
તે ર્જ્રા ઉતરતુ' લ્વાગ્યું. માજ લ'ડનના જેટલે, છુમથ અડી' ન હોવાથી બેજારની 
શોભા વધારે દીપી નીકળત હતી, ન 

, અહીં મળપોલીસની વ્યવસ્થા લડતના નતી હતી તહિ. પોલીસ” 
લોકોને રસ્તાતી દ્યવશ્થાતું કામ કરવાતુ' છે એવુ 

પોલિસની બ્યવસ્થા. બરછોમ એપ લાગ્ય જહિ. પારિસતે ૯'ડન 
.વચ્ચે આય્લો બધે તઘાવતુ કેમ હરી તે સમન 

*તપુ' તહિ, ' રી 
ગાડીવાળ। પણુ ધણા છે. દરકાર જણાતા હત, લડતમાં વે! એક બારથી 

-બીજ બાજીએ જતાં જરાં બીક લાગતી નહોતી 

પણુ અડીઓ ખહુ જેખમ ભરેલુ" કામ” હતુ? 
-ગાડીવાળા શ્રાણુસ ચગદાઇ જય તાં સુધી કઇપ્રણુ 

ખોડ્વતા નથી, -આ પરના, સત્તાક (સજ્યુમાં .આવી ખેદરકારી ,કમ હરો તે 

સમનતુ' નયા. 

અહીતી ટ્રામ અતે'ખસ લડન કરતાં જુની જણાવી હવી. વળી અડી 
પહેતૈતે ખીજે એવા વર્ગ છે, વળી બસીસ ગમે 

ટ્રામ્સ અતે બમેસ. લાં ઉભા ન રહેતાં દરેલે સ્ટેશતપગ્જ બી રહે 
છેનઅતે સ્ટેટ્ઞનપર ટીમીટોનો બારે દ્રટકાવેને 

કક 



૧૨૫] * પારિસ. [ પછ 

હેય છે એટલે જેટલા પેમેજર આવે છે તે એક પછી એક ટીકીટ 
ફાડી પોતાની પાસે રાખે છે પછી જ્યારે બસ આવે ત્યારે તેમાં થોદાજ માણુ- 
સતી સણ હોય તા પેલી ઠીષ્પટાતા નબર પ્રમાગે પેસે'જરો લે છે. છંડનમાં 

ભાત્ર રીધા? તથી અને ત્યાં લોકો પોતાની મેળ મમજનેન જગ્યા લે છે! 

ગઇ વખત અહી નાટક જેયું તહોતુ' તેથી આજે અમે ઓપેરા હાઉસમાં 
યો ગયા. આ નાટકગૃહ ઘણુંજ ભવ્ય હતુ અને તેની 

એપેરા હાઉપ્ર* પાછળ ખે ત્ર'ગુ કરોડ રૂપેયા ખચય થઇ ગધે છે- 
પેરિસ જેર વેતરી શહેરતે શોલે તેનુ' આ 

નાંટકપ્રય તુ'. તેનો દાદો વષે! સુદર હતે. અ નાટક શમાં નામઈક ત 

નઠ અને નછક કારતા સુદર આસ્સપહ ડના પુતળાં ગે!ડવી ચખેહાં” છે અમે 
ત્રીજે મજશે એક નોઇસ રીક કરીતે ખેઠા હતા. નાટક જનારના ભપકાબ% 
લગ જેઈ અમે છક થઈ ગવા, નાટક પણુ સાર્' હતુ' અતે તેતો નાથ ધણુ 

(અડુજ ષ્ેકાણીમ હતો. ખત ભાષા સમજતી નછોતી એટલે વસ્તુ સમજ્યું તહિ. 
ગાનાશાતી જડે 9૫ માણુસનુ' તૃતુવાઘનુ” ખેત્ડ વાગતું હતું માત્ર નાઢકયડની 

ખણુાર્ લશ્કરી સીપાઇતા પહેરો હતે તેતું' કારહ અમે સમન્યા નહિ. 

ક તા. ૧૫-૧-૧૪ ગુરવાર. 

પરસ? 

આજે પારિસતા એક ભચ્ન સોકમાં દ્રી આજ્યા પછી બવોરે આલાંબા 
ી . . વાઢકકર્યા વેચયટીતો એલ જેવા ગમા. ખેલ 

આબા નાટકષ્હમાં વેરે- શરફ પછી ગર્ પાચ છ્તામ રીછીયા ઘી 

યટીતો ખેલ* ન'જેગ્યાં તેમાં અમારી નતેડૅતા રા. કાળે માસ્તરને 
* પાંચ ફૂત્કનું રેક્ફ ધ્તામ મળ્યુ. 

ખેલ ગઇરલદ પછી મી. જેમમત અમને એક ઓટામેરિક કટેયાં હાઇ 
ગમા. અડતા તપડાસ્ઝકમાં ખાતાની ચીને 

ગ્રામેટિક કરે ( ઉપહાર: વૅગવાને એક્કે જબ ખેડવા જાતો નથી, માવ 

ગૃહ). જે પદ ભએ તેના નાપા એક બાગી પાખે 
ફાગુ તાંખગમા તે પદાર્ણ 19૨% ચાવે છે 

ર્ર્ 



૧૭૦ યુરેધતો પનાસ. * [ ભામ 

જુદા જુદો પીણા પણુ તે પમાણે? બહાર પડે છે. કોઇ કોઇ પઘ્થે પર 
માતર કાય ટાંકેલા હોય છે એટલે તે પદાર્થ કેવી રીતે ગહાર આવે છે તે જેવા 
શર છે. આતી રીદતુ ક પોલિક ઉદાર ગૃહ જેહ અમતે બહુ નવાહ છામી. 

તા. ૧૧-૧-૧૪ શુાવાર- 

આજે પારિસમાંધી જવાનું હોવાથી સવારે ગામમોં ફરવા નીકળ્યા. 
તો પ્લાસ દી કકાર્ક નામના એક ચોકમાં ચાર 
ખુશું ચાર બાયડીઓનાં પુતળાં ખેસાડી તેં ૫ર 
ચ્ીથરાના કાટલા તુટલા નિરાષુ ચોટાડેલાં 

હતાં, આ શુ છે તેતો તયાસ કર્યો તો માલુમ પડયુ'કે ઈ સ. ૧૮૭૦ માં 
પ્રકા જર્મન યુદ્ધમાં પ્રાન્સનો પરાજ્ય થયો સે વખ્તે આલસેસ અને લોરેન 
એ ખે પરગર્ણા જર્મતના તાબામાં જવાથી લોકોને તે વખતની યાદ રહે માટે 
આવું કરવાર્માં આવ્યું છે. આવી રીતે આ દુઃખતુ' સ્મારક સ્થાન દતું- દ્વોકોતી 
ભાવી દેશાભિમાતની લાગણી જેઈ બકુ નવાઈ લાગી- 

અહીયાં દથ્રાની ગાડીને ઉતમ ઘોડા ન્તેડેલા જઇ ખહુજ આશ્ચર્ય 
ર થયં. આ ઘોડા પણુ જુદી જુદી તફરેથી 
શ્ોડા નડવાની નવી તરેડુ- જેડતા હતા. 

પ્લાસ દી કકાર્ક- 



હ્પાસ ધી ક કાર્ડ-પારિસ 
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ભ્રાગ ૧૭ મો. 

“ઝવ 

વેજ્ીયમ અસે શોટ _ 
તા. ૧૭-૧-૧૪ શ્રનિવાર.- 

શાસેલ્સ, 

સવા ઉપા તારે બર પડેલો હોવાથી ખહારને દેખાવ જેઇ યાકાયો 
નહિ. હૌરેલવાળાની નીગેની દુકાનમાં ફરાળ 

વાહેરનેદ દેખાવ. કરી અમે જ પેલે દી જર્સ્ટીસ ” જેવા ચયા. 
રાહેર શોભાયમાન અને શ્રીમંત દેખાતું હતું 

ર્સ્તાપર પત્થરની ઇટ જડી હતી. વગ્ચે વચ્ચે ર્સ્તાંપર નાતી ગાડીએ ને 
કતરા ન્તેડેલા નઇ અમને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યુ. 

“પેલે દી જસ્ટીસ “ ના મકાનનો દેખાવ ઘણેદ ભવ્ય હતો. આ ધ'ચડ 

મકાન પાછળ કરોડ ર્પૈપા ખરચ થમાં છે આ ન્યાયમદિરેની બંદરની રોભા 
જાત નાતના આરસપહાણુ ખેસાડેલા હોવાથી ધણીન્ટ સરસ દેખાતી હતી. 
રેમર્માતા સે'ટ પિટરના મદિર જેવી આ પ્રચડ ધ્મારત આજ અમને નેવા 
મળી. અદર એક ઠૈકાચે ત્રષયુ ન્યાયાધીય- પાસે એક દીવાની દ્વા ચાલતો હતો 
જતે મોડીતરાર જઇ અમે પાછા કર્મા- 

અહીંથી અમે ટ્રામર્મા રાહેર નેવ *નેતા ટાઉન હોલવાળા ચેકમાં ગયા, 
અહીની આજુ ખબાજુતી જુન સરકારવાડાની 

યઉન કૌલ પાસેના ચેક ઇુત્રારતો ધષ્ણીઝ અદરને ભવ્ય છે. અહી'ધી. પછી 
અતે લીખોપોલ્ડ રાત્ન્યતો. ગામ બહાર સીએપપાલ્ડ રાન્નનો બાગ જેવા ગયા. 
ખાગ- અહી એેડ'દર્ વાટપર અર્ક પડેક્ષો હોઇ રોપ્ભા. 

ધણી? સારી લામતી હ્તો અડી'ધા પાછા ફરી. 
એફ હપહ્ર્ ગ્રહમાં તાસ્તા કર્યો, 



૧૦૨) મુનપતો પ્રેરન. મ 

ગાજે નને ગક વેરાય વે નાગ્ક હના પણેયવાતે'ની ડુમ્તી વવી હતી 
. નેનેના ગવ રીંગ જેક ૩૦ પડલવાત 

પૂડેલરાવાની કુન્તી ર7૯ -ઝન્યા દતા પચ નમાબ્ય મિ 
રરેચાત તત દરેક બેડી -ણુ વર કું ત કરે 

બને જે બે તાર છતે તે ઇતૃતાગ ગપ તો ઝા મનાણે એક પછી એક ડુસ્્વગા 

થઈ પણુ તેત આપણી દેશી પડ્તિ ધનણું જ્ય પણુ ડચ ભ હોય એમ 

લાગ્યૂ નહિ અપને તા હાધારણુ આખાડામાં ૪૭ ડેન્તી ઠરતામ ટોકન જેટલી 

પડ તેનનાયા ગાવડ નહોતો ગાતી ડીને ડતતી ડરેવી કે મસ્તી 

નતો 7 નિર્ણય કતાનું કરણ છે. છેગટેવ॥ પગતે ગતે પઇવવ તોને 

વનને તકાવર્ ઈ * રાર છુનાટ થટ ગવો આપણે તા દગડયાં જેવાં 

ધનાલ્ય કાવ છે તેનો દખાવ થઇ હલો યુરાપ જેના સુધરેલા દેસમાં “વિવાન 

નાટલુ બધુ અઝ ન જઇ નરઇ લાની તો પયુ આજે યુંગખ્ની ડત્તી જપાન 

ધસનગ મસ્ત «1 આતદ યષે 

તા ૧૮-૧-૧૪ રવિવાર 

જુગેલ્સથી અમગ્ટરડૅસ* 

આજે સવાર આ! વાગે નામ્તો 'રી અમ્સ્ટરન જવા નીટલ્યા અગ્યાર 

વાગે એેત્ટવર્ષ ત્ટેતતે ગાળ બદલની પથી 

હવામાં -ગાયતા સહરેનો . તામાં ન ટરડમ હેય (અહી વને દા 2હૈ છ ) 

દેખાવ. હામ વેર ચહન નવ્ય તતા બહાન્ના દખ 4 

હપી અ ચહેરા મહર લાગ્યા હોતેડ દેની 

હદ આવ્યા બરોમર બન્તે ભાઈએ પણીતી અ“ નહે જેનામાં અજી 

ગા નદે?ેનુ પણી રી ગઢ હતું, અતે “1૬ સર્વવાર રાવાથી મૅકડો લોકો 

ગા હરી ર્યેલા પધીપ* ફ-્વાતે અને સ્કર્રંગ કવતે નંમ્વી વડયા હતાઃ 

ર હામા એમ ગારી “યાડ તેતુ પા ઠરી “૮૯ તેના (૫૦ બન્દ્ની જદી જુવે 
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૧૭] ખુમેલ્મ, ૧૭. ડું 

૫%. ન. ઝન જ જ ઝે. ક." .. ૧૦ પનક "રસ “* ' હઝ: 

ડુલ્ના જેની અતિ જેઈ બહૃજ આનદ થયો બપોરે બે વાગે એમસરદમ 
પહોં"્યા અને વિકટારીઆ હોટેલમાં તર્યા. અહીના સ્ટીમ હીટરતુ સાધ્ત 

હવાથી અમારી બહુ સગવડ યઈ શ, સાજે કઈ બહાર ગયા નહિ, 

તા. ૧૯-૧-૧૪ સોમવાર: 

એંમસ્ટરડમ* 

સનારે જુનો રાજમહેલ નતેવા ગયા. અને અદર નત્વા માટે ૨૫ સે ટિ 
પ મની છી હતી. આ રાજમહેલ હાલ ટાઉન હોલ 

ર્ત્મહેલ અને નેરાતલ તરીડે વપરાય છે. ચારેમેર આરસપતાણુ નડૅલા 
મ્મુઝીઅમ. હોવાથી મકાન બહુ સદર દેખાતુ હતુ'* પાસેની 

પેમ્ટ આફ્સિ જેવા ગયા ત્યારે ગામના કેટલોક 
છોકશ અમતે જેવા આવળ 1. તેને પોલિસે વીખેરી નાંખ્યા. પછી વીજળીની 

ન્રામમાં એેમી નેશનલ મ્યુઝીઅમ જેવા ગમાં અહી કેટલાક જુનાં ચિત્રા ખાસ 

નતેવા લ્રાયક છે. 

અહીથી પછી એક દુકાને નાસ્તો કયો. આ દુકાનની રલા ખગીચા 
જેની કરી હતી. અને પછી તવુ શહેર જેવા ગયા. 

નઝું ડહેર્. અહીઆ સઝુદ્રની નાની નાની નહેરો આવેલી 
હોવાથી તેતે “ છેટા વેનીસ ” કહે છે પણુ તેતી 

શૈભા વેનતીસ જેવી નથી. અડીઆ ઇગ્લ'ડત! જેવા છુટ મોશન વગર્ના દરી» 

લોકા નનેવામાં આવ્યા નહિ. લોકોને સ્કેટીંગતો શોખ વધારે હોય એમ ક્યાગ્યુ”. 

ખેલજઅમ અને હેદ્વે'ક સમુદ્રની સપાટી કરતા નીચે હોવાથી સમુદ્ર ફીનારે મોટ- 
મેછટી દીવાકષો ચણી બધ કરી છે. તેતે “ ડાઈકેસ ” કહે છે. “આ નવા જવા 

અમારે વિચાર દતો પણુ તે દૂર હોઇ સાંભ્ટ પડી જવાથી જવાયું નહિ. શત્રુની 

સવારી દેશપર આવે છે ત્યારે આ દીવાલે તોડી બધે! દેશ «/ળમય કરી નાખે 

છેતે હાલની લથાધ્નો દતિહામ #્તણુનારને માહિત હરો. 



૧૭૪ ] યુરોપપતો પવામ- [ બાયે 

તા. ૨૦-૬-૫૪ મહગળગાર. 

એમસ્ટરડામથી હમ્બગ 

સવારે તા વાગે એમસ્ટરડામ્થી ઝૅમ્બગગ જવા નીકળ્યા, સસ્તાર્પા 

સુમારે ખે વાગતા એક જર્મન સ્ટેશનપર ગાડી 
રકેટીંગ કરતાં છોકરાએ મૃદલવાની આવી. ગાડી ઉપડવાને એક ડહ્યાકની 

અમતે વીટળાઇ ગયા, વાર હોવાથી અમે ગામમાં પરવા ગયા તો એક 
આડીઆમાં પાણી દરી ગયેલુ' હોવાથી છોકરાંઓ 

ખપોરની છુટીમાં ત્યાં (મવા આવ્યા હતા, તેઓ અમતે જઇને અમારી આચર 

પાસ વીઢળાઇ વન્યા, અને અમારી પાછળ આવવા લાગ્યા. ગય પમાણે થોડીવાર 

પછી તેમની છુટી પુરી થવાથી તેએ નીચાળમાં નાશી ગયા. આ છોકરાંઓ 
નેકે ગરીબ મજુરનતા જેવા દેખાતા હતા પણુ તેમના કપા લત્તા સારા હતા અને 
પગમાં છુટ મોજા હતા એટલે તેઓ ઇગ્લડના મજુર જેવા છેક તિધન જણાયા 
નહિ. આ ગામમાં દસ વીસ કારખાના જણાયા ગાડીતો વખતુ થવાથી ખમે 
પાછા આવ્યા. રસ્તામાં બેમેન સ્ટેશનપર ઉનાં ઉનાં કેક મળા તે અમે પાધા-. 

શુત્રે સાડા આડ વાગે હેમ્બર્મ સ્્ટેરાતે પહોચ્યા અતે એક હૉટેલના ચોયે 

માળે મુકામ ફર્યો. 



ભ્નાગ ૧૮ મો. 

વરી સર્મની 
હ, 

તા. ૨૧-૧-૧૪ બુધવાર. 

હ્મ્બર* 

મમે જે હોટેલમાં ઉતર્યા હતા ત્યાં મ્હોં ધોવા માટે ઉના ત્યા ટાઢા 
પાણીની નળીઓ હોઇ ઉત્તમ સગવડ હતી. નાસ્તા 

રસ્તાપરતું'એક તળાવઅતે કરી અમે કરવા નીકળ્યા તો એક તળાવમાં 
ઢાઉનરહીલન પાણી દરી %૪ ઉપર ત્રણુ ચાર ઇચ ખરે ભમી 

ગયે! છતો “ને એક સ્ટીમ ખોઢ આ બર કાપીતે 
ત્તેમાં ચાલતી ઠતી* તળાવને ટાંઠે “ સીગલ્સ ” નામના પક્ષીયો બહુ એફ 
થમાં હતાં અતે લોકા તેતે પહેલા માર્ધ્લાં ખાવા તાખતાં હતા તે તેએ પાસે 
આવી "ખાઈ જ્ઝ્તા હ્તા, અડીયી પછી ટાઉનફૌલ જેવા ગયા તે ધણો મોટા 
અને સુદર છે, આ શહેરને ક હમ્બર્ગ કહે છે કેમ ફે અહીંની સર્વ વ્યવસ્થા 
ત્ષોક્ો નીયુકત સભાસદોાયી ચાલે છે અને જર્મન ખાદ્શાહનું માત્ર અધિરાજ્ય છે, 
ટાઉનહાલ સામે વિલિયમ બાદશાહતુ' ઘોડેસવાર બોઝનું યુતૃળુ' છે. 

અહીથી અમે બંદર પર ગયા- ત્યાં એક પ્રતી સ્ટીમ બોટમાં બેસી 
ન એક'દર ખરતો દેખાવ નેયો તો. અહીં 

સ્ટીમ એટમાંથી અંદરનો અતેક પ્ર₹ડ સ્ટીમર] પડેલી દેખાઈ પાણીમાં 
ઝૃખાવ* નાતી નાની સ્ટીમ ખે[ટો કરતી હતી* 

ધુમસને લીધે નજર ખહું આઘે જતી નહેતી? 
ભમારી એાટ ઝડપથી બર કાપતી ચાલી હતી તો રસ્તામાં મોટા મોટા વહાણો 
ખાંપવાની તરતી તેમજ ફિનારા પરતા અનેક ગાદીએ ( ડડસ ) ન્તેવામાં આવી. 



૧૭૧ ) , વેરતા ધવાગ* દ મામ 

બપોરે જમ્યા પટી અમે ગોદમાં ઇમ્પરેટર નામતી મોટામાં મોરી 
ન ૫૨૦૦૦ ટતતો બોટ આવેલી હત તે જેવા 

ઉમ્પરેટર બોટ, ગમા. સ્ટીમબેટમાં અમે ગયા તો રસ્તામા 
ગમ ચાર મોટી ગ્ટીમરેો «ત્યાઈ પણુ છમ્પસેટર 

બોટ તોરોથીએ મોરી તતુ?. એન ખબર પડી ત્યારે ઘણી નવાઈ લાગી, છેવટે 
ગક ગોદીપર્ તે જોડામાં આડી પણુ તેમાં દુસરવી કામ ચાલ7, શેવાથી અંદર 
તાયુ'નહિ- તે બોટ ૧૦૦૦ રીટ લાંબી અને તે પાંચ છ મજલા ઉચી હતી અને 
તેતે તરન મોટાં લુગળા હતા. આ બોટ તેમ્બજ અમેરિટા કમ્પતીની હોઈ તે 
૧મણાં# અમેરિકા જઈ આવી દતી. અમે જે ડલીઓ પેટ્ટા ખોટમાં આવ્યા 
તા તે આ બોટ આગળ માવ બચ્ચાં જેરી વાશી હતી હેમ્બર્ગ અતે ખેલ દાસ્ટમાં 
મોટ બાંધનારી ફમ્પતીઆ વચ્ચે દરીદાઇ ચાલ્રતી હોઇ એક ખીન્નયી મોટી 
સ્ટીમર] બાંધે છે આયી પણુ એક મોટી બોટ ૫૧૦૦૦ ઢનની જ્હેટરલે'ડ નાનતી 

ખપ્ાય છે એમ અમતે ખબર પડી. આ પ્રમાને જગતમાં તે વખતે મોરામાં મોટી 
સ્ટીમર જેવા અમે ભાગ્પરાળી થયા. 

તા, ૨૨-1૧-૧૪ ચરવાર* 

હગ્બગ'થી ખર્લીન, 

' શ્રાજે અમે હેત્રેન બેકતો બાગ જેવા ગયા. રસ્તામાં ટ્રામમાં એક પાંચ 
વતો છોકરો બજારમાંથી માંચ લઇ આર્વો 

' હેગેન બેક્તો થાગ- ટ્રામમાં ખેમો આવડો નાતો છોકરો એકલો દતો 
અસે ઢદી દદ નહે'તો અમે એક માર્કની રી 

શપી છેનેત ખેક્તા બાગ જેવા અદર ગયા. લડતના સરકસમાં જે ફ્ત્રીમ બાગ 
સિહ માઢે નતેમો હતે! તેવો અસલ બાગ અમે અડી જેયો. વળી અહી ₹-૫ 
હાથા દતા. તેને સભાળવાને હિ'દ્સ્થાનમાંથી કેટલાક સુચ્લમાત માવત આશેલા 
હતા. વળી આ બાગમાં બધા દેશનાં જતાવરો સ'ધરવામાં આવ્યા હતા અતે 
તેમતી પૅલશ ટરી વેચતા હતા. ખાથ નઇ વેરે જઈ બર્લીત જવા ઉપડયા. 
ત્રણુ વાગે નીકળી રાતે આઠ વાને બર્લિન પર્લેચ્યા- એક હીરેલવાળાને અમાજયી 
ખબર કરી હતી પણુ તેની હોટેલમાં દગ્રતી ચાલતી હોવાથી તેણે અમારી બીજી 
હટેલમાં સવડ ડરી હતી. આજ કેસર ખાદરાહ તશકથી રાજમહેલનાં મોટે 
ખોદ ઘવાતો હતો એટલે રસ્તાપર વોવીસતો સખ્ત બંદોબસ્ત હતોઃ 
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, ૧૮] બર્લિન, 1 ૧૪૦ 

તૂઘ. ર૩-૧-૫૪ રાકવાર- 

બલિન. 

શય કુટ'બના માણસોને દાટવાતુ' રોયલ ચેપલ ત્તેવા આજે ગયા. 

તે ઘણું ભવ્ય અને સુંદર હતુ. ત્યાંથી પાછા “રહાં 
રયલ ચેપલ અને બસ્ટ રાન્્ટ્મહેલ સામેના ભષ્ય પુતળા ગોઠવેલા સસ્તો 

અતે. જેતે “બસ્ટ એલે” કહે છે તે નઇ પાછા 
આવ્યા- રસ્તા ડામરી' હોઇ સ્તગ્ડતા પધરેસ 

ઝરતાં પણુ સરસ જણાઇ 

જમીને પછી છુથ સઈ જેવા ગયા. અડી'આ દસહન્નર માણુસ ખેસે 

એવું મોટુ' ધીએટર કાયમતુ' ખાંઘેલુ” હોઇ વચ્ચે 

બુધ સર્ફ. ખેલ થતો હતો. પહેલા ધોડા કસસ્તના ખેલ 
ચયા પછી “ લાસ્ટ ડેઝ એ પૌમ્પા ” નું નાટક 

ગર્ થૂઘુ આ તાટક મટે ઘણી? બવ્ય સીનસીનેરી હાથીઓ લગાડીને 

ગવી કારી ખેલમો રોમન સામ્રાજ્ય વખતે થતી (ચેરિમટ ) ર્ધતી સરવ, 

ઘોડાની સરવ અને ગ્સેડાયર કુસ્તરો વગેરે ખતાવી એટલામાં કેટલીક છોકરીઓ 

એક ક।નમા નાગી ન્હાવા પડી તેતો દેખાવ આવ્યો. આ દેખપ્તર ઘણો વખત 

ચાલ્યા અને લોકોને બહ મનન પડી હોય એમ લાગ્યું. અઅ છોઇડરીઓએ ખારીક 

લગા પહેર્યાં છે એવી ખબર પડી પણુ આવા સુધરેલા લોટને આવા બિભત્સ 
રૃખાવ મ પસ'દ પડે છે તે સમન્નયુ' નહિં. ત્યાર પછી વિસુવીયસ પર્વષતુમાંથી 

જાવા રસ નીકળતો હોપ એવે! દેખાવ આગ્યો અને બધા લોકોની તાસ લામ 

શઇ ૨્હી એકદર સીનસીતેરી પાછળ ધણોાન ખર્ચ કરવામાં આવ્યો દહતેદ 

કમક'દર તાટક ઘણું આબેહુબ હતું- 

તા. ૨૪-૫-૫૪ રાનિવાર. 

બિન. 

બખારી પાલ લેવા કુક કમ્પનીમાં ₹7₹ઈઇ આવ્યા પછી પોરટ?મ 
૨૩ 



ધ્હ્ટ ] યુકાપતો ધામ [ બાય 

ર નામનો રાજમહેલ નેયો પણુ તે મહેલમાં 
પીસ્ટઝમ પૈતેમ ખામ નેતા નેવું કઇ હતુ તઠિ પામે એક 

ચિત્ર કાતતા મચક સ્તો તે ન્નેપો તાથી 

પાછા શરી સાજે બક્ત આન્યા. ખનરમાં દૂકાતે લડન જેવીજ ભપમદાર 

જષ્યાઇ 
તા ૨૫-૧-૧૪ રવીવાર 

અલિ, 

સ ૧૪૧૫ માં અગ ગોલિમપિક ગેમ્સ થવાના કૉયથી એક 
મેહ ૧૫૦૦૦ માણુસ બેસે એવુ મેહ થીએટર 

૨ક્યિમ (ગસ્તો નેવાની બૃષાતુ હતુ તત નચ આવરહેડ શેતેમાધી ગયા 
જગ્યા ) આ ચહેર્મા એક સાત આઠ સાધ્લું લાનો 

સુડ બાધેનો હતો તે પર રેલે સલાવે છે તેને 
ઓપર્હેદ રેલ્વે કહે છે સ્ટેડિયમ મા એક સ્ટેશને ઉતર્યાં પણુ તે તમાથી મે 
માધ્લ દર હતુ એમ પરતા ૧્ગ્તા અમે એક મોઢા “સતાપર આડી ચઢયા પણુ 
જોડીઅમતો પતો ન લાગવાથી પાસેના સ્ટેશને “માવી પાછા આવતા રહા 

તા ૨૫-૧-૧૪ સોમવાર. 

અજિનથી ડ્રેસડેનઃ 

આજે ગહીને રાઉત હોલ નનેવા ત્રયા પણું કેસર ખાદ્યાહનો ₹મદીવસ 

ખીજ ઘ્હાડે હોગાથી તેમાં ઝક્ાયી ચણુગાર યતેઃ 
થઉન હોલ ગતે સ્ટોચરૂુ હેવાથી અદર જવાયું નહિ પાગ ઉતા રસ્તામાં 

એક મેપા સ્ટેસ્મર નેયો તે હેરદ સ્ટોચ્ચર 
કરતા નાતો હતો તોપણુ ગાના ઉત્તમ હરતા પુતળા શણુમારી પાઠળ સુદર 

દેખાવ કર્યા હતા શહેરના સ્સ્તાપગ બાજાએ દીવા ન મુકતા વચ્ચે તા? ગોદવી 

ક્યા હતા ત્તેયી પ્રકાર વધારે પડી ઉત્તમ સોભા દેખાતી હતી ધેર આવી જમો 

અપોરે ૧-૫૦ ની ગાડીએ ડેસડ$ન જવા ઉડૃડયા તે ૪ વાગે પહોચ્યા અહીં 

આવતા સાજ પડ [થી કઈ બહાાગ ગયા નહી. 
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ને, ડેસડન. [ ૧૭૫૮ * 

તા. ૨૭-૧-૧૪ મંગળવાર. 

ડ્રેસડન- 

આજે ખપોરે નાસ્તો કરી દરા વાગે પાસે પિક્ચર ગેલેરી જેવા ગયા. 
અહીઆ ધણા ઉત્તમ ચિત્રને સ ્રહ હતો વળો 

કેસરના જન્મ, દીવસને આજે કેસરને! જન્મ દિવસ હોવાથી આ ગેલેરી 
સમારભ. પાસેના ચોકમાં ખપોરે લશ્કર એકડું” થઈ સલામી 

આપવાનુ છતુ' તે નેવા અમે ગયા. ચે1ક- 

માંના વચલા જુવારાપર કેટલાક માણુસેદ અડી ગયા હતા પણુ તે ઉપર ઉભા 

ર્હેવાતો હુકમ નહિ હોવાથી પોલિસે તેમતે સમન્નવીને ખસેડયા. આપણે રયાં 

*્માવે પ્રસગે પાલિસના ધક ખાવાનો પ્રમગ' આવ્યો હોત- ખરેખર ખાર વારો 
એકસો! એટ તોપતી સલામી થઈ ખે'ડ વાગવા માડયુ ને શાન્યગીતુ થપાદ પછી, 
3ેસરતેપ જ્ય ઘોષ યો, એક'દર એકઠા થગેલા સીપાઇઓની. રાપીપર એક નાતો 
થોંદીનો સિહ ખેસાડૅલેપ હત્તો- આ નઇ અમે પાછા ફર્યા- 

આ હોટલ્રના માલિકને છોકરો દક્ષિણુ આફ્િકા જ આવ્યો. હતો અતે 

તે ખાપ દીકરો બહુ વાચાળ હોઇ અમારી ન્નેડૅ 
હિદુસ્તાત લિવે લેણાન' વાતો કરવા લાગ્યા. પુછતાં પુછતાં તેઓએ પુછ્યુ 

અનમાન. ક» તુમે કયાંથી આવ્યા છે! તો અમે કહુ કે અમે 

હિદુસ્તાનમાંથી મુબઇ ખદર્થી આવેલા છીએ. 
ત ઉપરયીં પેહ્યા છોકરાએ કહુ કે દક્ધિયુ આક્કા નછક પશ્ચિમ ક્તારે મુબઇ 
ખદર છે એમ મને બર છે- આ પ્રેમાયે આ લેકોતુ જુગલ સાત નઇ અમતે 

ખુ આશ્ચર્ય લાગ્યું? અમારા ધવામર્માં આવા ઘણા માણુમે! સજવ્યા હતા તો 
કોઇ કહે કે હિદ્રતાત અમેરિકામાં. અથત્રા આફ્રિકામાં આવેલુ છે. યુરોપ તેવા 
સુધરેલા દેશમાં ઉર્ર્તાન વિદદો અણલ બધુ" અસ્ાન જેઈ અમને નહ 
નવાઇ લામી- 

તા. ૨૮-૧-૧૪ યુપ્રવાર 

ડ્ૂસડન* 

આજે અમે વિજળી ટ્રામમાં બેસી ધરવા ગયા અડીઆ ટ્રામમાં મદત. 
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સ ન્યુસપપર મુક્વાશાં આવે છે. આવી સેઈ 
શરમમાં ન્યુપ્રપેપરતી સગવડ. હે પોઇ ઝેકાણે જવામાં આવી નહી. અ રહેશ 

ખડ જુતું હોઇ ટેકરી પરથી શણેરતો દેખાવ 
સરસ લાગે છે તે એઇ દખલ ટેમથી પાધ આવ્યા 

જર્મનીના લેકે! માધાપર વાળ «રાખતા નથી પણુ માત્ર મારીક કાપી 

નાંખી વણુ ચાર દહાડા જેટલી દર ત્ વધેયી 
માથાપરના વાળ કાપી ફાય તેટલા વાળ રાચે છે. તેમવુ' આવુ માનનુ' એ 

નાંખવતી નવીન તરેહ. ઉપરથી છે કે ત્સાંતા ડાડટર લોકો આવા વાળ 
રાખવાધી મગજ શાન્ત ગ્હે છે. એમ ઠહે છે. 

જર્મન લશ્કરતા માષ્સો તથા પોલીસ પણુ આવીજ રીતે વાળ ડતરાવી નાખે 
છે. અમેરિડાને ઈગ્લડમાં જેમ ધણુ માણુસો કુછ મુહાવી નાંખે છે તેમ યુરોપમાં 
કઇ પણુ બીન્ન દેરામાં સુછ મુહાવતા નથી. આ રીવા ખાસ ઇંગ્લાડમ 1% 

દાખલ થષા છે. ખપૉરે સાંજે અહીથી નીકબી લેપ્ીક પહોંચ્યા. 
સ્ટેશતપર્ મિ. સ્ટ્રેસમતનની બડી અમને લેવા આવી હળી તે અમારા 
ઉપડયા પછી અહી તેના પિયર આવી હતી. તેણે અમારે માટે ઉત્તમ હીટેલની 
સવડ કરી હતી. 

શા. ૨૯-૧-૧૪ ગુરૃવાર. 

લેપચીક* 

ઈ સ.૧૮૧૩ની સાલમાં પહેલા નેપોલિયનનો પહેલો ,પગજય “દ 
. હેકાશ યમેલો હોવાથી અહીં તેતુ' એક મોટ 

ઈનસ.૧૮૧૩ ની સાલમાં પ્રગ'& સ્મારક કરવામાં આવ્યું છે. તે અમે જેવા 
થયેલી લડાધ્તુ મચ રમારક. ગયા. આ સ્મારકમાં નમી કામ બીલડૂલ તથા 

પણુ તે ખદ મખોડુ' બનાવેલુ' છે. ત્રણુ 
ચાર માળ જેટલો ઉચો તો તેતો ખાટલે છે તે ઉપર એક મોડું દેવળ ચણી 

કાઢયું" છે. તેતી પાછળ ૬૦ હાખ ડપિયા ખર્ષ થમો છે. આવીયી પાછા કરતો 

યલ્ન ફોસ એપે પણુ તે હેમ્બર્ચના જેવો સરસ તોલો દેની અતા ભયથી 
આરસપદાણુ માત્ર જેવા જેવા હતા. 
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8૨-૧-૧૪ શુઠવાર, 

કલ્ેપજ્ીક, 

હૈપઝીક એ મુખ્યત્વે મોડુ વ્યાપારી મયક હોવ થી અહી” રાહેસ્માં અમથા 

કરનારા લોકો પદા નેેવામાં આવ્યા. અહી આ 
વમ્તીના ધમાણુમાં અહી' ખુકબાઇન્ડીંગના બૌન્ન અતેક કાર્ખાનાંએ છે. 

* શહેરમાં ર્ત્ર દેખાતો હતે. ખધા -લોકો સવારે આઠ વગ્યાથી' સાંજે છે 
વાગતાં સુધી કામે “નય છે. એટલે રહેરમાં પાંચ 

લાખ માણુસતી વસ્તી છે છતકે બન્નરમાં સાવ સતકાર દેખાય છે કારખાનાતી 

બહારની બાજુથી મેોટમોટી ચાલીએ હોવાથી કારખાના જેવુ' બહારથી કઇ 

દાતં નથી. રસ્તા પહોળા અને સ્વચ્છ હતા અતે વીઝળીની ટ્રામ અને 

મોટર ખસે! ફરતી હતી. 

ચહેરની બહાર સેપલીન વિમાન રાખવાને! તબેલો હતો તે જેવા અમે 

ય ટ્રમમાં ગયા. અહીથી પગે ચાલીને ગયા તો 
ઝેપલીન વિમાન- રસ્તામાં વરસાદને લીધે બહુજ કાધ્વ થયેલો હતો. 

એટ્લે અમને આપણા દેસના રસ્તાતી પાદ આવી 
વુબેલા પાસે ગયા તો તેના મચ દરવાન્ન વીજળીની ચાંપ વર્ડે ઉઘાડી નાંખ્યા 

અતે અમને ૬ આનાતી ટીટીટ આપી અ'દર નતેવા લઈ ગમ અમે લમાં 

_મોનોપ્લેત-ખામપ્સેન વગેરે વિમાતા જેયા હતા. પણુ આ વિમાન તો બહુજ 

મચ હું, તે ૪૫૦ શીટ હાંણુ અને પ૦ શીઢ ઉંચુ હતું, અને તેમાં રપ યી ૩૦ 

માણુસ બેસે એવી સવડ હતી. જ તબેલામાં આવા તરુ વિમાતેદ રાખવામાં 

આવે છે. બીન્ન' બે હવામાં ઉડવા ગયા હતાં. આ ઝેપલીન વિમાન આકારમાં 

૧૦૦૦૦ શીટ ઉચે ચઢી ચરકે છે અતેપ્રતેક પાછળ સાત લાખ ર્પૈયા ખર્ચ યાય છે 

આવાં એફ'દર ૧૪ વિમાન જર્મન સસ્કાર પાસે છે અતે બીન્ત ૪ ખધામ છે 

એમ સમુ અહીથી પછા ન્યાયદોર્ટ સતેઇ પેર પાછા આવ્યા- 
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અજકનન----૪૦ બાલ પાાપાજનાજજનનામક, ણ 

હા. ૩૧-૧-૫૪ શનિરાર. 

લેપ. 
આજે અમે કાગળને ગેઝીત્ર કરવાનુ” કારખણુ” ન્યુ અહી સારા 

હ . કાગળ વેચાતા લાડી તેને ગ્લેગીંગ કરવાનુ કાન કમળને ગ્લેઝીંગ કરવાતુ” સૂય છે. કારખાનુ ખુ” સર્ાકલર ને ચોખ્ખુ” કરખાતુ- * હતુ તે નેઇ અમે બસમાં મેસી મોટમોટી 
ઇમારતો જેતા નેતા પાછા. ધેર આ“યા. 

તા. ૧-૨-૬૪ રવીવાર: 

લેપરીક, 

રૃવ્તિરતે લીપે આજે ખવ્યર બધ હતુ” એટલે ખમમાં બેસી આજે સહેર 
બહાર મજુર લોકના રહેવાના મર નવા ગયા- 

મજુર વોક્તા સુખને માટે અડીઓ,કારખાનાવાળા અતે મરકાર બન્ને મળી 
કરેલી તજ્વીજ* મજાર હોતી સ્મિતિ સુધારવા માટે *તતનાતની 

ખમ્ટપટ ડરે છે. આ લેાકારનાં ધસ ધણાં તદઇદોર 
અતે સરસ હોઈ તેતુ' ભાડુ ધણ્' યાડ હોમ છે વશી મજર માટે'કારખાનાવાળા 
વયા મજારો મળી.વીમો! ઉતારવામાં આવે છે અને ધરદ માણુમોતે પેન્શન મગે 
છે અતે માંદા માણુસતે સેતેટોરીયમમાં મદત દ્વા ત્રળે છે. ફાર્ખાનાવાળા 

દેરાળની સોધધી દુકાને! કાઢે છે, આવી રીવે અતેક રીતે મજ્તુરાતી સગવડ સાગને 
છે* અડીઆ મજુર લેકનાં છોકર કાટલાં તુટલાં ને મેર્લા કપડા પહેરી, ફરતાં? 

માલુમ પડયા નહદ્દિ. જમનીતો આ દાખલો શેઈ ઇંગ્લાડમાં ગ્ાગીજ મજુર લોકે. 
માટે હિલચાલ. ચાલે છે. આજ્ટે વ્હેરાયટીનેદ ખેલ્ તેવા ગયા. 

તા. ૨-૨-૧૪ સેઇમવાર- 

ર લેપરીફ# 

આજે અપે ફાગ તૈયાર ફરવાના સંચા ખતાવવાનુ' ફાર્ખાતુ* સતેવદ 
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ગયા. આગળથી મેનેજરને પ્પભર આપેલી હતી તે 
કાગળ તયાર્ કરવાના સાંચા અમારે માટે મોટર લઇ આવ્યે. કારખાનુ ફરી 

ખનાવવાનુ' કારખાનું, કૂરીતે જયુ જપાન સુધી અહીના સાંગા મોકલી 
આપવામાં આવે છે- 

તા. ૩-ર-૧૪ મગળવાર. 

લેપજઝીડ, 

આજે અમે મિ. સ્ટ્રેસમતની એળખાણુતી કિર્શતેર કમ્પનીના એક લાકડા 

ક - કવાના મબ્ર તૈયાર કરનારા કારખાનામાં ગયા. 
લાકડા કાપવાતુ' યબ તૈયાર અહી તે કમ્પનીના મેનેજર અમને ત્રણુ કલાક 

૩રવાનુ' કારખાતુ- સુધી બધુ કારખાનુ દ્રેર્વીતે બતાવ્યું. ય“ત્ર તૈયાર 

પછી તેતી બરોબર તપાસ કરવા માટે ખાસ 

ફોંરિયાર માણુસો રાખ્યા હોષ છે તે દર વષે કઇતે કંઈ સુધારા કરે ન્ય છે. 

ગમા કારખાનામાં પ્રયમ ૪૦ મળર કામ કરતા હતા. તે હવે વધીને બારસે થયા છે? 

સાજે અમે વ્હૅરયટીનો ખેલ નેવ એક નાટકમાં ગયા. ત્યાં વડોદરામાં 

અગડમાં જેમ પોપટો ખેલ કરે છે તેમ વીસ પોપટ એક ખેલ કરી ખતાવતા 

હતા તેમાં એક પોપટ તાર્પર સાયકલ ચલાવવાનુ' કામ ખદુંજ સરસ કરતો હતે!. 

તા. ૪-૨-૧૪ ખુઘધવાર. 

લેપઝીક* 

આન રે. સત્રારે પોઇમાં ટપાલની ખબર કાઢી તે! ર1૦ પવાર ૫૨ 

વડેદરેૈયી મે. વિદ્યાધેકારી સાહેબે જણાવ્યુ” 
શક પવાર્તે વધુ ખે થયે અમે- હતુ' કે શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબની આના 

(રકાર્મા સીખવા જવા હુકમ થઇ છે કે મિ. પરારે બે વર્ષ અમેરિકાર્માં વધારે 
થઇ ખાવ્યેઇ* અભ્યાસ માટે જવું“ આ ખખર સાંભળી મિ. 

પવારને એક પ્રકારની ખુશી પઇ પણુ ધેર પાછા 
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ઝુ શ ન એ ટે ગા. તેસા નયે પરજ 

જતાન હતુ તે અટ:્યું કાણી ચ્વાબાવિક દાલગીરી લાગી અમને પણુ તેમનો વાતો 
સપવામ કડવો આન્ધા. ન ણી ૬.ખ થયુ” પણુ તેમના તિતમાં દાયદા થતા તતેઈ 

અને ખુથી બતાવી. 

વા ૫-૨-૧૪ ગુરવાર 

લેપઝીક. 

આજ અમે આગમાં %રવા ગયા. અમે સીનેમા, તાટક વિગે? પુષ્કળ જયા 

અનેતેમાં હમેયાં રચો પડ્તીને! નાગ આવતો 
ટેગો પદ્ધતિના નચ. હતો આ નનતૃતે નાચ આખા યુરોપમાં બહુજ 

લોકપિય થઇ ગમો છે. કોઇપાયું નાટક કે ખેલ 

આ નાચ વગર્ સરસ કહી શકાય નહિ આ નાચમાં ખાસ કૌશલ્ય કઈ નથી 

ચણ માત્ર એટલો બધો અગ મરે્ાડ કરવો પડે છે કે નાચનારને બહુજ ત્રાસ 

થતા હાવો જઇએ ખીજા' તેતીક દદીએ આ નાચ ઘણો હલકો છે. અને તેતુ 
મથા” વર્ણન કરવુ અહીં આનશ્યક લાગતું નમી. આ નાચ માટે યુસપમાં 

ધર્માપિકારીઓ ખુખ ખુમ્ પાડી રા છે. 

તા, ૬-૨-૧૪ શુક્વાર. 

# લૈપરીકથી મ્યુનીક* 

ખાને સવારે અહીયી સાતતે દસતી ગાડીએ રા. પવાર જમેરીકા જવા 

માટે લડન પાછા ઉપડવાના હોવાથી “મે તેમને 
ક. પવાર લડન ઉપડયા પહોચાડવા સવારે સ્ટેરાનપર ગયા. કારખાનામાં 

માતે -મમે સૌ મ્યુનીક ગયા. મજુરો આ વખતે જતા હોઇ રરતાપરે પુષ્કળ 
ગર્દી હતી ત્યાર પછી અમે પણુ ?॥ વાગ્યાની 

કપમાં ન્યૂર્ાટ જાને નોંદન્યા, ચારમેદ બર પડેલો હોવારયી ગર્વત્ર સટેદ દેતાક 
ચ૪ ગયો લતો. ચાલતી ગાડીએ ડબ્બા સાફ કરવા તથા પાયખાતૃ ચોખ્ખું 

કરવા એક ખાઈ આવી આવા ધકારતી ગ્યવસ્યા તું આજ ડ્રેનપર શેઇ અને 
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તો સ્વચ્છતા માર ખાસ કાળજ લેતા ગમે ખધે ડેકાણ જયા, અમે અંજે 

સાડ છ વાગે મ્યૅનીક પહોંચ્યા અને મોતોપોલ નામતી હોટેકર્મા ઉતર્યા, 

તા. ૭-૨-૧૪ શતિત્રાર 

મ્યુનિક, 

આપા જ્મતનાં અડી સૌધી સરસ સુતળાં ખતાવતાં શીખવવાર્માં શ્માવે 
જ છે, એવું જણ્યાથી અમે તે નિશાળ જોવા ગયા. 

યુત્ળા ખતા્વવાતુ' શીખ- પણુ ચાલુ વર્ના ખારણાં ખંધ હોવાયી અમે 
વવાની રાળા, અદર જઇ રાડ્યા નહિ. આમ વર્ષ ખૂધ રાખ- 

વાતું કારણુ પુછવાથી સમળ્વયું ૩ વર્ગ માં નગ્ન 
સીઓ ને પુતળા કરવા માટે ખેસાડેલી હોય છે. અહીંથી પછી અમે ટ્રામમાં 
મેસી શહેર જેવા ગયા પણુ અહીના મકાતે! જુના અતે રસ્તાઓ પણુ એટલા 

મઘા સ્વચ્છ લાગ્યા તહિ. 
તા, ૮-૨-૧૪ રવિવાર. યુ 

મ્યુનિક, 

આ શહેર આલ્પસ પવ તુતી પાસે હોવાથી [શિઅળામાં બરદ પર જરી 

જુદી રમતો રમવાને માટે અહીં બહાર ગામથી 
કહેત પાર્શેન ગપ્મમાં ગયા. ઘણા લેક આવે છે. આન? રવિવાર હોવાથી 

અહીંની પાસેના ફિહટેન પારોષત ગામમાં પુષ્કળ 

બેકાનો મેળો થવાને! હતો. જાણી અખે સવારે ટ્રેતસાં ત્યાં ગયા. ગાડી ડગર પર્ 

ચ્હુડવા લાની ત્યારે થારેમેર બર હોવાથી ઘણોજ સુંદર દેખાવ જેવા મતરે!, 

ક્તેશન પરઘી ગામ ખે માઇલ હોવાથી અમે વગર પૈડાની ઘોડા ન્તેડેલી ગાડી 
ભાડે મળતી હતી તેમાં ગયા. આવી ગાડીને “ સ્લેજ ” કહે છે અને ઘોડાના પગ 

ખરદૂપર લપસી ન ન્નય માટે તેતા તાળને હકની પેડે વાંકા વાળેલા હેય છે. 
આ ગાડીમા બેસવાની ખહુ મન્ત સવી. 

રડ 
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પાસેના ડુ'ગરમાં બરફના લટકતા થાંભલ્રા ધણાજ જેવા લાયક છે એવું” 
ન્નખુવાધી અમે તે નનેવા ગયા, અહીંયા જવા માટે 

ખરદ્તા લટકતા થોંભલા, ડંગરન0 ધારમાંથી ખર'માંથી કોતરી કાઢેલા 
રસ્તાપરધી જવાતું હતુ અતે ખે જણુ કરવાં 

વધારે જઈ શકે તહિ એવે] સાંકડો રસ્તો દતે અતે નીચે બધે ખર જમી ગયેતો 
હેવાધી તે ઉપર ખાલા વગરના ખુટથી અમારાથી બરોબર ચાલી રાકાતુ* નહેતુ' 

એઢે અમે તે લટકતા યાભલાં પવેવતી પખમીણુમાં પડતાં પાણીના લંબાઇ ગયેલા તે 

દુરી? નેઇતે પાહા ફર્યા, 

એક ખુધા મેદાનમાં સરખો બર પાથરીને તેપર લોકે સ્ેટીમની રમત 
કરતા હતા. અતે અહી તાના મોટા સેર આત” 

સ્કેટીંગ શીષ્ઠમ વગેરે શિયા- દથી સાથે મળતા હતા તે નઇ ખડ આનદ 

ળાની રમતો થવો. કેટલાકો એક નાની માંચીમાં બેસી ખરહસર 
લપસતા હતા] બીજી ખાજી કેટલાક જણુ શીઇગની 

રમત કરતા હતા, આ રમતમાં ૬-૭ શીટ લૉંબા અને ત્રણુ ચાર ચ પહે સપાટ 

જ્વાકડ$ાપર ખેસી-બરકૂપર જેરથી લપસતા આવી પછી ખુબ લાંખે! યેકડા 
મારવાની રમત કરવા હેતા આ રમત ધી કૌશલ્યની હોઇ તેતી અહીંયા સરત 

ચાલી રહી હતી. આવા પ્રકારની વિત્ટર સ્પોર્ટસ અમતે નોવા મળી તેથી 

અમે બદ ખુશી થયા. 

અહીથી પાષા ગ્શેજમાં સ્ટેશનપર અવી ચાર વાગે ગાડીમાં પાછા મ્યુનીક 

ગયા. ત્તા રસ્તામાં એકમ્મો!ડુ' ત્રીસ ચાળીસ 
ઠરી ગયેલુ' એક સરોવર- ઝ્ઞાઇલના ઘેરાવનુ સરાનેર ઠરી ગયેલુ” જણાયું 

અને તેપર હ%્તરો માણસો રમવા આવ્યા હતા. 
આ વરસ જેવું છેલ્લાં વીસ વસ માં કદી આવુ” આ ક ઠરી ગયુ' નહોતું 
અવુ લોકો કહેવા હતા. 

તા, ૪-૨-૧૪ સોમવાર 
દ 

સસ્્યુનિક# 

ગ શહેરમાં ગધન્સ મ્યુઝીઅમ ન્તેવા જેવુ" હોવાયી તે આજે એવા 
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ગયા. અહીં જત જાતુના વિમાનોતા નસુના હુતા, 
, અહીતું સાયન્સ મ્યુઝીઅમ- જે માણુસે પ્રથમ પાંખા ખાંધી ઉડવાની શરૃવાત 

કરી હતી તેતુ' ચિત્ર અહી' જેગું, વળી રાહેરની 
નીચે રસ્તાએ। કેવા પાછળ થઇ ગયા છે. તેતુએ ચિત્ર હતું, તેમાં તીચે ગટર- 
નળ-અન્ડસગ્રાઉન્ડ રેલ્વે-ડુબરેલ્ને તાર્ વગેરે કાઢેલા હતા એટણે બહુ ચમત્કારિક 
દેખાતુ હતુ” 

આ પછી અમે બિયર તામનો દાર તૈયાર કરવાતા પ્રચડ કારખાનાર્મા 
ટયા અહીંયા «૪વના માલ્ટ નામતા મીઠા 

ખિયર દારૂ તૈયાર કરવાતુ* રસર્માધી હોય નામના કડવા ફળતા રસ મેળવી 
કાર્ખાતુ'. આ દાર્ તૈયાર કરવામાં આવે છે, આ કારખા- 

ક નામાંથી આખી દનીયાપર દાર મેહલવામાં આવે” 
છે. પીપો સાક્ કરવાની ખાટલીઓ ધોવાની વગેરે યાંત્રિક રચનાઓ નેઇ અમને 

ખહુ આશ્ચર્ય લાગ્યુ 



ભાગ ૧૯ મે. 

'8-૦ જ૬-ડ- 

પૂરી ઝોસ્ટ્ાયા- 

તા- ૧૦-૨-૧૪ ત્રગળવાર- 

સ્યુનિકથી ટ્રોએસ્ટ* 

મવારે તા વાગ્યાતી ગાડીએ અમે આજે દ્રીગસ્ટ બદર જવા નીકળ્યા. 
યુરાષતા પવાસમાં છેલ્લો સુકાષ હતો. રસ્તામાં 

આસ્ટ્રોએન આદપસતી મીતરી- કાર્લ્સથાદ અને સાલસણુર્ગ એ ખે મોટાં હવા- 

ખાવાનાં હેકાર્ણ આવ્યા, ગાડી ચસ્ટ્રીવાતા આલ્પસ 

પર્વ્તમાંઘી જતી હોઈ ચારે મેર બખે શીટ “સ્તો બરફ પડેશો હોઈ દેખાવ 
ઘણોજ રમણીય દેખાતો હતો. વ્ડિલાપ ન,મના સ્ટેઘનવી સુમારે ચાલીસ મૈલ 

સુધી એવી તો ઉત્તમ સીનેરી ન્નેત્રામાં આવી કે અમારો વખત ડયારે ગયો તે પણુ 

₹/ળાયુ' નહિ. ઝાડપર ખરફ એટલો નમી ગયો હતો કે ઝાડ ધોળાં ધબ હોઈ 
ડાળો લચી પડી હત. રસ્તાના તારપર બરફ નમી જઇ બર પડજ થઈ ગયુ* 

શું. રાઝે સવા આઠ વાગે ટ્રીએસ્ટ ખદરે આવ્યાં અને માનસે નિસી નામની 

હટલમાં ઉતરવાનુ' હોવાથી તે હૌ ટલની ગાડીમાં ગયા. ને 

તા. ૧૧-૨-૧૪ ખુધવા? 

ડ્ીએસ્ટ* 

સવારે “મીસ્ટાઅન કોઇક ક'પનીની સુખ્ય ઓદિસકા ૯૮૪ અમારી રીટર્ન 



1૫૪ શા ] ટ્રીએસ્ટ [૧૮૬ 

ટીકીટો ખદતાવી અમાર મેરિયિતબાદ નામની 

ગૌગ્ટ્નગનનોઈડે ફપતીની બોટમાં જવાતું હતુ પણુ તે ખોટ નાદ્રસ્ત ચવાથી 

નાટ ચાખ] માં અમારે ગાશ્લા& તામતી બોટમાં જવાતુ હ્યું“ અને 

જવાતું ડ્યુ આયવતી વખત મારી ડેક ચેઅર્સ કપનીના 

માસોને સોપી આવ્યા હના તેતી તૃપાય કરી 
તા કઈ જવામ મનનો નડિ અમારી પાસે પાવતી નહેતી એટલે અમાર કર 

ગાલ્યુ નહિ “વી મોગી કપનીના -મમલદારે પણુ આપો ગોટાળા ઠરે છે 

જેઈ અમને બદ, ડચ્ને આવ્યો ગમારો એક પેટી દ્રિએસ્ટની વખારમાં 

સોપી હતી પણ તે કક કમ્પતીમાથી મળી કારી પી ગાબ્લાઝ સ્રીમર નઈ 

અમે પાહા આવ્યા 
તા ૧૨-૨-૧૮ ગુરવાર 

ક્્ીએસ્ટ* 

સુરોપતા એકદર ગહેરો જયા તેમા ટ્રીએરટ સૌવી ગદ હતુ રસ્તાપર 
પત્ચર જડયા હતા તાપણું કચરો! વણે હતો. 

ગડુ રાહેર આજ કઈ કામ ન હોવાની માજે દરીયાપર «રી 
પાછા -માવ્યા 

તા ૧૩-2-૧૪ શુક્રવાર 

ટીગેસ્ટ* 

“યાજ અમે વીકટ્ળીની ટ્રામમાં બેસી વહાશો બાવનાની ડદી જવા ગયા 

4હીં અમે જે સમરમાં જવાના હતુ તેં મેરી 

ટ્ગ્ટ બદર યતળાદ સ્રીમર ડરસ્ત થતી ને? ગઆહીંખા 
એસ્ટીઆના લડાઉ વહાણો પણ તૈયા? થાય છે 

હાથી આજા પી વત્માદ પડત હોડાથી અરી કઈ ગડ હિ 



ક રી જ 
૧૯૦ ] યુરોપને! પ્રવાસ [ ભામ 

તા, ૧૪-૨-૧૪ શતીવાર- 

ટ્રીએસ્ટ* 

આને અતે થીજળીની ટ્રામર્માં બેસી પાસેતુ' ડુગર પરતુ' ઓપસીતો 

ગામ બેવા ગયા. રસ્તો એટલો બધો સ્હડાવતો 
આપસીનેો * ગામ જેઈ હતો કે ગામમાં બીક લાગતી હતી કે રખેને 

યત્ર બચડે ને પડી «વાય છેવટે છેવટ આવા વિકટ 

સતો આગ્યા જણી ઉદ્વેગ થવા લાગ્યો પણુ 
ઉપર ચયા પછી ગામ નાવું' પણુ સ્ત*્છ નવા જેવું મળ્યુ" તેથી સતોવ થયે. 
અહીઆ એક બાઇ માથે ધાસતે ભારો લધ્તે જતી નતેઇ . આવે ભારો ઊ'ચકી 
જતું" માણુસ નેયુ' નહોતુ' પતુ આજે અમને હિ'દર્થાનતી માદ થઇ. 

આવ્યા. 

હા. ૧૫-૨-૫૪, સ્વીવાર- 

ટ્રીએસ્ટે, 

મિ. સેસમેત આજે સવારે આસ્ટ્રીઅન લાઇડ ક'પતીમાં જઈ તમાંતા મ્રાણુથે! 
નેડે તકરાર કરી ચુમ થયેલી ખુરશીના બદલામાં 

મિ. જસમેન બીછ ખુર- બીછ લઇ આવ્યો. આ જે અમારી નનેડે ન હોત 

શીખ ઢાઈ આવ્યો. : તો અમતે ખુરશી મળવાની તહોતી. 

મિ. સ્રેસમેત આવીરીતે , અમતે બહુજ ઉપવોગી થઇ પડયો હતો તે 
ફક્ત એક મદ્ય માં મળી આવ્યેદ ત્યાર પછી 

પિ. સ્ટ્રેસસેને અમને છેલ્લા અમારી ને તેની ધણી ઓળખાણુ થઈ ગઈ અતે 

પાંચ મહિનામાં ખરજ તે અમારી સાથે પાંચ મહિના ડલ. અમાશથી 

મદદ કરી. છુટા પડવાત” પાસે આવ્યું નનહી તેની આંખો ભરાઇ 

આવી. તે સ્વભાવનો સુ્થીલ ને મમાણીક હતો 

દ્રૂને તે અડકતો] નહિ” દ 



*૬ મૈ, ] ટીએરટ, £ ૧૯૬ 

અમારા પ્રવાસમાં ફ્ડત રાર્વાતમાં એક તેપલ્સમાં અડચણુ પડી પષયુ 
પછીયી કોધ્ને કોઈ માઠીતુગાર અમતે મળી આવતુ એટલે અમને બહુ તાસ 

થયો નતિઃ* પથમ બેરિસ્ટર ખોસ. પછી મિયા સુલેમાન સોદાગર, ઇસ્માઇલ 
સુરતી, અમેરિકત મીશતર, ઇટાલીયન ગાઇડ એડવર્ડ. રા સાવકયુકર, રા* બામ 

અતે છેવટે મિ. સ્્રેસસત એ પમાણે કગે કમે ઉત્તમ માણુસો મળતા ગયા, અને 

તેથી અમારો પવાસ ખહુ સુખમાં થયો. આજે એક વાગે ખોટ નીકળવાની હતી 

એટધૈ અમે અગ્યાર વાગે તૈયાર થયા ખોટ છુટવાની વખત થઇ યારે 
મિ સ્ટ્રેસમેનને અમે પાંચ પોડ ઇનામ આપ્યુ” અતે છુટા પડયા. બટ ઉપદષા પછી 

કયાર્ સુધી તે બદર ઉપરથી અમને છતી ઉચી કરી પી ભરવી રમ રસમ કરતો 

તોઃ. એકદર યુરોપીયન રીતભાત હવે માહીત થવાથી બોટપર ધષ્સી મનન લાગતી 
છુતી- આખો એકદર ખાર હન્તર ટનની હતી અતે ગતિ પણુ ક્લિયોપેઢા જેટલીજ 

૧૫૬ નોટની હતી. સમુદ્ર પણુ રાંત હતો. હવે અમે જમવાતે ડાળ્ની'ગ હે[લર્માં 
જતા હતા. આજે સાંજે ડેક પર %રી ધણો આત ક્યો. 



ભાગ ૨૦ સે. 

-રકવડડ- 

મળ્સ્ટથી કુંવર 

તા ૫૬-૨-૧૪ સોમવાર 

ગાખ્લાંઝ્રન 

ખોર ઉપર ગ્યવમ્થા ક્વી રહૈ છે તેતુ સપૂણું 4 ડત આગળ કરીજ 
ગયા છીએ પરત્તુ આ સ્ટીનરમાં જે વિરોર 

૪” ૩ક ઉપઃતી કસરત રુગનટો હતી તેતોજ અર્ની €કેખ કરીહુ આ 

શાળા ખે?મા ડવિએ પેત્રા કરતા તે નજલા વવારે 
હતા તે ઉપરતા મઝ્લાપર જે ₹ ડેક 

કદે છે, હા તાર તરતા સદેશા મોક્વવાની ગગીરીસ તથા પહેલા વર્ગના ઉતા 

રૂગે' માટે સરવ સાળા હવી અકછીગા તેન્ડોના ડમ્ખે સ, ધન્ટીયન ડમ્બેવ્સ 
(મગદન » વગેરે કસરતના સાધનો હતા વળી બીજા કેતલાક વાનિક સાધનો 

જેવા ક માયમ્લ-ખોટ વિગેરેના યત્રો કે તેની ઉપર બેત્તી તે વાહનો ચલાવવા 

જેટલુ અગ બગ લાગે તેટલુજ તે વા૩નો ન ચાલતા ત્યાને ત્યા કરવુ પડે 

આ તસનાગા'અમનતે બહુ ગમી ગઇ અને અમે વારવાર તેન! ઉપડોગ રમ્યો 

નમા ડૅકની નીચેગી ડેક હોઈ ત્યા એક મ્યુઝીક સડૂત ગતે સોકિંગ 

રૂમના આરડાઓ હતા અને બહારની બાજુએ એ* 
“જ્રી” ડેક પર સિગવ મોડ વિસ્તર્ણ છજા ( ડેક ) હોઇ તેતી પાચે 

બર્ચ પખીન્સ એમ કાગળ લખવાની ઓરડી ઠરતી. આ 
મજલાપર કેટલીક મિગવલ કેબીન્સ હતી અતે તે 

સમુત્રસપાટીથી ઊચે હોઇ હવા પકાય પુષ્કળ ડતા એટલે તેતુ માડ ફસ્ટ હાસ 
કર્તા ૧% પૌડ વધારે હતુ 



“એ” ૩૬ ઉપરતી કસજત-ગાળ્લેરુ, 

0 | 0 રં # // 1 [0 # [/ પિ ટી ત કિ #િ #િ # 7 પ્ર હિ # 1, 

જન્ય? 

272 820026 40% ટેપટ જી 17677: 

* ઇશહ્કડ-ઝડ૪:ફ૦ડૂડ 
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આતી તીચે થં! 3કપર ખબખે માખુસ માટેની ડેળીન્સ હતી અને તેમાંની 
એક રીઝર્વ કસવા માટે ખે પૌહ વધારે આપવા 

સી ડેટ પરતા ડવલ ખર્ચ પડતા હતા. અમે આમાંની એક કેમીત રાખી 

ઝ્ેખીન્સ, હતય. અહીં છજીં નાનું હતુ” આ ગવાય બોટ 
પરના અમલદારાની પણુ કેટલીક ઓરડીઓઆ 

થતી; વળી એક નાની સરખી દુકાન હતી ત્યાં ચાકૃ ચોપટીઓ વિગેરે પરત્ુરગૂ 

ગામાન મળતો હતો. 

ભાતી નીચે રી ડેકપર કેટલાક કને ડલાસની એરડીઓ હતી, પણુ તેને 

પઊપરના મન્લાઓની પેઠે ઉઘાર્યાં ખારણા નહોવા 
રી ડેક પરની આરડીએ. પણુ માગ પોર્ટ હોલ્સ હતાં. આ મજલાપર વળી * 

જમવાનો ઓરે હતો. દરેક મજ્લે નહાવાની 

તયા સ'ડાસની ગોઠવખુ હવી. આજે બપે[રે ૧11 વાગે અમારી ખોટ લીમ બેટ 

કેતે ખે ટકા ઉભી રહી હતી. 

તા, ૧૭-૨-૧૪ મગળવાર 

ગાખ્લાંઝ* 

અમારી ઓરડીમાં કપડ ઉતાચ્વા માંટે એક કપાટ હું અને ખે વીજળીતા 

પખા હતો. વળી આ ઓરડીમાં સ્ટીમ હીટર 
અમારી એરડીમાંની સગવડો- પણુ હતુ. રાજ અમારી ખોટ થે!ડી થોડી દક્ષિખુ 

દિશામાં નતી હોઈ દીવસે દવસે થી ધોડી 
જતી હતી. એટલે અમતે સ્ટીમ હીટરનો પપ થોડો થતો ગધેો. આજપણું અમે 

રાજની માફક ડેકપર ઘોડો વખત કર્યા, 

તા. ૧૮-૨-૧૪ ખુબધવાર 

ગાભ્લદેઝ* 

અમારી ઓરડીમાં હવા પ્રકાશ પુષ્કળ વતો હોઇ અપતે કોઇ સ્તુતી 
સ્પ 



૧૬૯૪ ] ી યુરોપના ધતાલ* [ જ્ઞાન 

અડગવ-; પડતી ન દેતી. અતે ખ્ધા ધવાસને' 
બોટઉપર બલ્ બર્ન લગરાગ પત્તો ખરો #ખત નાળવા 

ગને સાજે એડાદ કક કસરત હ. ડા તહા 

આાજે ચતે ખેશ્પર ન્યુકીક હવના હોત ડાન્સ વવાતો હતે. એટન ત્યા 

પછી ખે તડ કલાક નાન આાલ્યો અ ખા ધવ મના આવો તાવ દોરાને પગ 

ગાનેવો તહિ અને -માછે છેડે અનાય'તે નથ લ ત મતો તેરી છછી થયા 
પપ એકદર “મી નાવર્ના પતદ પડે એડું કઇ હતુ નકિ 

હા ૧૯-૨-૧૮ સૃડવર 

ગાબ્લાઝ* 

બપોરે ચાર વાગતા પોટ કૈવદ નદરે અનારી બે[ટ લગર કરતાની હોછ 

ખે વાગ્યાની “ના*એ દુર્ીતનવી બદર દેખ્યય 
પ્? હેષ્દ બદતર ઉતરી છે ફે નહિ તે ત્તેડા લાગ્ગા દરેક ધરવાની પાતે 

બ્ર જયુ - એક $ગ્નીત અતે કેમેન ફેવા જેધ્એ એશ 
તતાધાસતું યુરે અત રીવાનટ જપડાય ઝે -નેગે 

અ]॥”ધી નોકનેદ્ી પેટીઓ પણુ અર્ડીન7 ડગની હતી “બે હોડીના નેગી કિનારે 

ગમા. કુક કમ્પતીમાં તપાસ ક તો અમારી પેટીઓ સ્ટીમ-૫2 -હડાવવા 

માટે સ્્રાના કરી હતો પછી અને ખજન્મ્મ #રવા ગયા. “અહીતા દેખાવ કેસ 

જેવો ધણાખગે હતો. ક 

અહીંધી અમે ખોટપમ પાછા ગયા તો બધ' ત્વારગા જે નત્યર લગી 

અસુક*ટ ન્નતનતી કાડી રોપી પહેન્તા હતા તે 
યુરોપીયન ઈતારૂઓએ નન ખધ્વી નાખ્ડી ગર્કીગ માંડે! ઝે? પડે? છે 

હીંવીપોતાનીરાપીઓ બદ્થી તેવી ટોપીઝા પડેચ નેશ હના જરે $ પાતે 
ગ ટે: રશી જે બઝરરઝથીડ. -#ગ 

નતા આ દેખાત નઇ અનમતે ખદ નરદઈલાગી 

પોર્ટ તેમદ પછી સુએઝની નહેર સર થાય છેઃ અઃ નહેતી મોજના 
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૨૦ મૈ. ] શાબ્લાંઝ. 1 ૧૪૫ * 

કરનાર મહાન દ્રન્છનીયર ડીલેસેપ્સ નામના કેય 

પો સેયદ્ધા સુએઝની સેનતું પુતળુ નહેરના મ્હોડાપર ઉભુ કર્યું” છે. 
નડેર ડ્ઞારૂ થાય છે. નહેર સાંકડી હોઇ સામેધી કોઇ સ્ટીમર આવે 

તેને જતયાય માટે એક મોટી બત્તી આગળ રાખી 

હેલી, અત્યારે રૉત્ર હોવાથી નહેર બરાબર ન્તેવાઇ નહિ, 

- તા. ૨૦-૨-૧૪ શુક્વાર, 

ગાખ્લાંઝ* 

મુશપર્માં જતી વ મતે અમે ગુવેજ બ'દરે ઉતર્યા હોઠ અમારાથી આ નહેર 
જ્તેવાઇ તહેતી, માટે આજે અમે વહેલા ઉઠી 

સૂવેંગતી નહેર. ડૅકપર્થી નહેરતો! દેખાવ ન્નેવા લાગ્યા. નહેર 
કિ બહુ સાંકડી હવાધા સામેથી મીછ બોટ આવતી 

હોય તો કિતારાપર દાટેલા, થાંભલા નેડે સાંકળ જેડી ખોટને એક બાજુએ 

ખેચી બીછ ખોને માર્ગ આપડા પડે છે. આવી રીતે ખીછ બોટોતે સ્તો 

આપવા માટે અમારે ખેવાર ઉભા રહેવું પડયું વચ્ચે મે મોર્ય સરોવર આવે છે 

અતે અહીં માથ કેતાલ પુષ્કળ મોટો થય છે. નહેરની બન્ને ખાજુઓ ઇંટયી 

પછી ડલી છ- તોપ તહેરમાં પુજ્કળ રેતી આવી ૧૪ સીશ્ટ ન્નમે છે. જે ઢાઢવા 

માટે અનેક અણખેપટો ફર્યા ટરે છે. દર કલાકે પાંચ માદલ લેખે આ નહેર 

બળ'ગવા માટે સત્તર ટલાક લામે છે. આ પ્રમાગે અમારી આમબોટ ખપેોરે 

એક વાગે સુવેજ બદર આવી પહોંચી; પણ અમે અહીં' ધોડીવાર્ ઉ્ું રહેવાનું 

જવાથી ઉતર્યા નડિઃ બપોરે તઃ વાગે પાછી સ્ટીમર ઉપડી. 

તા. 2૧-૨-૧૪ શનિવાર. 

ચગાખ્લા્ઝઃ * 

પેટ સયધી અડેલી પેટીગા તંોબર આવી છે 8 નવિ તેનો તપાસ 



૨મ્મો ] ગાખ્યાંઝ. [ પછ 

અતે અમારી ગોટ પણુ ખુમ હાલત હતી એટલે 

આ મોની બે।ટપણ્ પવનના ભ્તારઓ ” ધા પોત પોતાતી જગાએ પડી રહા 
તુદ્ઞાનમાં ડોલવા લામી છતા આજે પાગા જતી તખત મે!ટ લાગશે કૈ 

ચુ એવી અમને બીક ગવા કગ્તી હતી 

તા ૨૪-૨-૧૪ મગળનાર 

ગાખ્લાંઝ* 

આજે મડા? હ ગાગે બામેલ માડેમતી યામુદ્વુતી આળગી ગયા અને 

નાજે ચાર તાગે એડને પડેગીશુ એમ ન્ણ્યુ 

એડતમા રા દાડેકને વેર ત્યારે આન ટ થયો પાચ ગાગે એડન પહેન્પા 

ગયા પહ ૭ ગાગ્વા સુધી રઇને ઉતરવા દીધા નહિ 
એડતની વોસ્ટ એરીસમાં અમાર એક એ 

ખાતા રા ઘાડેકર છે તેનને અમોએ ગાગાઉથી ખબર આપેલી હતી તે અમને 
તેઠનાને આવ્યા હતા તેમની માધે તેમતે વેચ જઈ -મે થામ્હણીયા રસોઇ જમ્યા 

એટવે અમતે એક જાતનો ઘણે! ગત ચડ રાતે આડ વાગે પાછા ફર્યા તમાર 

પ્રાન હોવાથી અમે હે!ડીમાં ડોલતા ડોલવા માડ માડ બોટપર પહોચ્યા. 

તા સપ-ર-૧૪ કુધડા? 

ગાખ્લાંઝ* 

* ભામારી ઓશરડીર્મા મ્ટીમહીટર હનુ તેતી હવે ફઇ જરૂર રહી નહિ. 

“અમારી પાસે ૬૦ખીત હોગાથી સમુદ્ના દેખાવો 
(બતે લીધે બહુ ગમ્મત નેનાવી ખહુ ગમ્મત “આવતી દતી. પથ્વો 

યઇ ગાળ છે તેતા કાર્સઞોમાં જે વઢાણતો પાઠ 

શીખ્યા હતા તેને! પ્રત્મક્ષ અવુભ4 નમે દ્રમીનથી કરી રાક્યા 

તા 2? -૨-૬#૪ ગુગ્ડાર 

ગાબ્લૉઝ* 

ઝોષ્ટપર એક જપાની પોડી ચતો એ ત વબુગર આરે બેદુએ તારે 



૬૪૮] ચુશ્પતે પ્રવાસ. 1 ભાણ 
“ઃ---ૂ --- - -* ક ક ક હે હ 58 નક 

ધોઇ પતે! હતે. વળી સ્વચ્છતા માટે બદુજ 
ખાટપર સ્વચ્છતા બહુજ કાળજ લેરાક આવતી દતી દસ હિ'દી અતે 

રહેતી હતી- * શૈનીઝ આ સાદ્ સશીતુ? કામ કહતા હતા. 
? ડું 

તા. ૨૭-૨-૩૪ શુકવાર, 
1 

ગાબ્લાંઝ# 

મુબઈ બદર પાસે આવતુ ફોવાજી અમારી પાસે કઈ જાતી માલ 
પુ ણ છે ડે નકિ તેનો કાચળ ભરવાનો બમારા પાચે 
મુબઈબેદરષાસે આવતું હોઇ આઘ વ્યો તે જરી દતે પરસરને આપ્યો. મુંભઇ 

આમાર્ દીલ કથામાં દ્ાગેનહિ* હવે નજક? આવી પષેન્યુ'છે જી ર મારૂ, 
દીલ ડગમાં હાને નહિ. હિશાગ લખવાનો ડાયરી 

બસ્વાતો કંટાળા આવવા લાગ્યો સાત મહિના સુગાફ્રીતા એકદમ નીકળી ગયા પણુ 
આ તણું ચાર છહાડા કાદર વમમાં થઇ પડ્યા. મતુષ્ય ક્વબાવતી આ ખુબી નેઇ, 

અમને બહુ નવા૪ લ્રાગી. જે 
* # 

તા. ૨૮-૨-૧૪ ચ્રતિવાર. 

ગાખ્લાઝ 

ખપેર્ ચાર વાગે બોટ એક્દમ કરવા લગી એટલે ડેક્પર જઇ નેયું' 
ઝે. 1** જ ,# તો ૪-૫ ખલાસી ને એક અમલદાર એક તાવી 

બોઢપરના-જુદાજદા સાધ- હોડીમાં બેસી નીચે ઉતરતા જયા. એક જણ 
નૌતો પ્રષોજ્ અજમાવી નતેતાં “ ખોય ” “ખાય ” એમ કહી સમુદ્રમાં? એક 
જેવા મળ્યુજ-# .: - તેરતા પદાથને બતાવવા લાગ્યો. અમે જષ્યું કે 

જાઇ છોકર પડી,ગયુ' છે કે છું. પહ ખભર પડી કરે 

બોટના કપ્તાને અજમાયરા કરવા લુટાય નહિ એવુ ગળામાં ધાલવાનુ' છુચતું 
થકર દરીયાર્મા દેરયુ' છે તે ચઝર એક'દર ખલાસીઓ કેટલી વારમાં લઇ આવે છે તે 

જેવા ભાટે આ પ્રયોગ ક્ષા છે. અહ્દી રીતના ઘયેણ કરીને બેદ્ટપરના તોકરેા 
પોવાતા કામમાં હૉશીયાર છે કે. તહિ તે જવાતો કધતાનતે હકમ હોય છે; પદરક 



ર્મે] ગાખ્લાંઝ* દ 3%૯ 

મૂંનીટમાં;તે હોડી ચકર લષ્તે અ.વી પહોચી. આ પછી, ત3તજ «ણે પ્રોટમાં આગ 
લ્રાગી હેય અતે તે હોલવવા માટે પાણીતી નળીઓમાં ક'તાનની સુરા ચ્હડાવી 
પાણી ધોવા માંડ્યુ, હાર વછી ખે!ટપર તમામ હથીયારો જેવા કે પેસા 
સ્સ્ફિલે, વિગેરે તપાસી નેમાં. આ હજીવાગ સસુદ્રમાં કોધ્ઠ ચાંચીયા લેણટો વુલ્લે 
હે તેતી મામે ખચાવ કરવાતે માંડે રાખ્યાં હોય છે આવી રીતે અમતે બોટપરના 

જુદા જુદા બતાવતા સાધતોનતે! મયેઈગ થતો જેવા મહ્યે. 

ક 

તા- ૧-૩-૧૪ રવીવાર. 

ક ગાબ્લાંઝન 

“આજે બધા ઉતારૂએ બોટ મુબદ ગ્યા? પહોંચશો તેને તર્ક કરવા લાગ્યા. 
અમારી પધુ ઉ બહુજ વધી. ખીજે દીવસે 
સુબઇ આવવાનુ' હોઇ અમે બોટપરના નોકરને 
૪૦ 3પિયા બક્ષીસ વહે'ચી આપી. પરસરતીઃ 
આક્ષિસમાં «૪ તપાસ કર્યો તો જથાવ્યું * ફાલે, 

સવારે અગ્યાર વાગે બોઢ ઝુંખઇ પહોંચશે. હે 

“૦૪ તો ઝબઇ પહોંચવાની 
ઉદા બહુજ વધી પડી. 

તા. ૨-૩-1૪ સે।ામવાર્- 

ગાઈ્લાઝ* 



શસ] ગુરાષતે! પ્રવાસ. 1 દશમ 

પછી પીમે ધીમે મુંબધતા મકાતે; 2૫૪ ૨૮તાવા લામ્યા અતે અમારા 

ન સંબપધીઓને મળવાની ઇચ્છા વધવા લાતી. 
યુબધતા બારામ શકાઇ પષ દરીઓઆમાં ભરતી નહોવાધી અમારી ખોટ 

રહેવુ' પડ્યુ” એક માધવ ડર ૯બી રહેવાની છે એમ અમે નાધ્યુ' 

? ? યારે ખહુજ લાત્રી આવ્યુ' યોડીવારે “કેટલીક 

ફે ઈઓ અમારી ખોટપર આવી પળુ તેમાં અમાર' કોઇ હતું નહિ. ખદરપર 

માખૃસે। દેખાય પયુ દુરબીનમાંથી તે દેછે તે ૫૪ જાતુ ન હેતું, 

છેવટે એઇ કલાક પછી અનને તેડવા આવેલા ખાખુને ફોર્ડીમાં બેસી 

ખોટ પાસે આવ્યા પહ તેમતે બેદટપર લેતા 
વડીક્ષોને નમન ક્યુ, નહોતા. બપોરે એક વાગે «મડતી વખત થઇ 

પખૂ બઅમતે આજે જમવા જવુ ગમ્યું નહિ 

છેવટે બે વાગે અમારી મોટ ધકાપર આવી ત્યાં તીયર્પ બાબા-તીન્નાતા સાહેબ 

દેશમુખ અને તી, શ્રીમંત બાળાસાહેબ મોરજકર વગેરેતે એઇ અમતે ધશોાજ 

આનદ થયો. બદરપર ઉતરી સવે*ને ધેમભાવથી નનન કરી મન શાંત કયું આજ 

જેટલા ઘહાડાનો યુરોપતે પવાસ સુખડૂષ ગુમ થયે? જી મત નિરત તેં 

હલકુ થયુ. પછી સામાનની વ્યતર્થા કરી. જકાત એફીસમાં તે બધો 

ઉપાડીને બતાવવો! પડયે, અતે માંજે પાચ વાગે ડૉ. તાનાસાહેમ 

રેશમુખને ધેર ગયા. 

તા. ૩ જ તે મંગળવાર વિશ્રાન્તિ માટે મુબઇ ગલા અતે વા.૪ થી 

ને ખુધનારે સવારતી ગાડીએ નીકલીં સૌજ પાંચ 

વાગે વધદરે પહોંચ્યા. કેટલાક લોકો અમને 

પાલ્ેન્ટ-કેમ્ન્ત્યુ-ઈટાલા તી તેવાતે આવ્યા 

હતા વડોદરાને સ્ટેચને પુષ્કળ મિત્રમડળ એકડું' થયુ તુ છેવટે 

આ સવો આભાર માની વેર ગાવ્યા- ન 

વડોદર આવ્યા. 



ર૦્મૈદ] પાર્સિ. [ ૨૦૧૫ 

જમની પરમ કૃપાથી અમારો આ યુરોપને! પ્રવાસ સુખરૂપ પાર પંધ્ધે તે 

સૂર્ષ શકિતુમાત દીન દયાળ પજુ શ્રી સીતારામ 
ત્રીસીવારામ ચદેવતે ચજરેવતે ઘેર આવી મોદ અનન્ય ભાવયો વત 
વદન, કું" અને જતી ગહેરખાતીને લપતે અપ યુરેપપતેો 

કં મેવાસ કરવાનું ખતી આવ્યું તે અમારા શ્રીમંત 

સયાજીરાવ મહારાજતે ગતે જમતા ફટમ્ગ્તે અક્ષમ સખ અતે રૂ આરોગ્ય 
આપવા ખદ્લ તે પ્રક્ુતે સવિતમ માથા કરી 



પરિરિણ જ્ લું. 

-અ૪ઝક--. 

ચુરોપના પ્રવાસસાં નીકળતી વખત ફપડા વગેરે - 

સાસાન મારા સપ્ટે ખરીરલો તેની હકીકત, 

ન્----૦2----- 

સામાનતું વ્ુન. ક ફિંમતુ. 

; નૈજ્હીં સજ અતે- અગાલા લાઉજ કોય,,[ રૂ. આ. પૈ. 

તેસ્ટ અને ઢ્ાઉસર્સ (ખે સૃઢ ):-નતેવ્ડીસ અતે.|, 1-૦ ૫૦--૦--૦ 
અગોલા, કપડાતી જતના, તામ છે; અને લાઉઝ કોટ 

એટલે ડુકા અતે ઉઘાડા કોલરનતો કોટ, અષુક2૮ વરેહનો 
કોટ જઇએ એવો કઈ બસ નિયમ નથી, તોસણું યુરોપ 
ખંડમાં ટાર અતિશય હોય છે એટલે એછામાં આછા મે 
ગરમ સૂટ ( ટુકા કોટ-પાટલુન અતે જાકીટ ) એટર્લા 

તા લાપેન્ટ છે. ખ્ય ખક રગતેદ સટ કરાવ્યા 
હોય તૌ તે સર્જ પ્રસગે ચાલતેદ હોઈ ડીક પડે જે, 

| સારા દરેછી કને શીવડાવ્યા હોય તોપ ચાલી 

શકે, કેમકે આવી! તરેહના સૂંઢ વૃવે આપણા 
દરછીઓ પણુ સારા ખનાર્વે છે. અમે ઉપરના ખે 
સૂટ અંમેજી કમ્પનીમાં કરાવ્યા એટલે કિત અહ પી. 

આવ્રીજ/«તના સૂટ દેશી કમ્પનીસાં કરાવ્યા હોય તો 
લગભગ અડધી દિપતર્સા સુટ વૈયાર થઇ રકે ગગ મેજી 
કમ્પનીમાં કટ વગેરે સાર્' યાય એવું જેનુ' માનવુ હેપ્ય 
તેને તો. ત્માંજઇ રિવડાવવા ન્નેદએ- કપ હલુ ભારે 

લેવુ તે' તા દિયતિને! અતુકળ પશ્ન છે. તોપપ્યું યુરોપ રેસ 



(૨) 

મામાતનુ વષત 

આપખળા કરતાં ઓછામાં આણે દસ ધણો થીમત હોવાથી 

મારી નનતવુ' કપડુ' પસદ કરવુંજ જઇએ, કારન કે પારકા 

દેશમાં પ્રવાસ કર્તાતે! એટલે કપર્ય પરથી કિમત થવાની 
એ સ્વાભાવિક છે. દહેનત છે કે, “ એક નૂર આદમો અતે 

દમ નૂર કપરા ” નહતા પરદેચમાં કોઈ શખારી છે 

એમપારિ તો આપણી આખરેતે તુકઘાન થવાતો ગવ 

રડે છે. યુરોપમાં પન ચરીખ શ્રીમવત ખેવા હેમ છેજ 
અતે તેતી પરીક્ષા #પંપરસ્થી થાવ છે, માટે કપડાં 
સાર્ત શખવાની «૮૩૨ «હે છે; નથી કપરાં લેતી વખત 

આ વાત બામ ધ્યાનમાં રાખડી પડે છે. 

ચાપતા સિલ્કના કેટ; વૅસ્ટ કેટ અતે 
ટ્રાઉસસ-ગાગનોટમાં પવાસ કરતાં ટાઢ હોતી નથી 
«રે પાતળા કપડાની ૪4૨ પડે છે. તેટલા જ્ાટે ખે સ્ષુઢ 

આવા સાથે રાખવાં પડે છે. મારી પામે માત્ર ળક સુટ 
હોવાથી મને અડચણ પડી હતી, તે સત્યાવેલુ છે. જ સુટ 

પષુ યુરોષીમન દુકાનમાં બહુ ખોનેય પડે'છે- દેશી દુકાતરમાંથી 

તેટલી કિ'મૃતમાં બે સુટ આડી યક છે. આવા પાતળા 
સુટ સુતરાઉ કરાવ્યા હોય તોપણ ચાલી થકે. તોપણ 
ચાપ્ન્કશીલ્તે॥ હેય તેય સારૂ. યુકેમાં ડુ કો કટવટ પહેર- 
વાતો રીવાજ હોય છે એટને ટુકા કે ટજ ટરાવવા નતેઇએ 

કેટલીક વખત લાંબા,કોઢ,પહેર રામાં ,આવે છે. પણ આતા પમ ગ 

મવામીને બાગ્વેજ આવે છે. પિતપ્યોતે ડેકપ કદ પહેરતા 
ગમતા ન હોવાથી તેમ્ઝગ્ સધળા કેક કોટ ઘાટના લાબા 

કોઢ કસલ્યા હતા. આધળે «મેથ પહેરીએ છીએ એવા 

૩---૯-નજુ 



લ્સ્) 

સાત્રાનનુ' વન. 

પારી ફેસનના, કોઢ પહેરવાનો અહી: બીલકુલ રીવાજ 

* 

ન્ન 

નથી માટે તેવા કોટ કરાવવાની હરકત હ્ય છે. વળી |, 
જમવા માટે એક કાળા રગનો અમુકજ «બતો સટ. હોવે 

જેઈએ તેને “ ડાયની'ગ. સૂટ ” કહે છે.. આવો મટ મે. 
કરાવ્યો નહોતો અને તેની બહ જરૂર પડી ન હતી પણુ 

મીમતી હાટેલમાં ઉતરવું હોય તો, અથવા સારા સમા2૪મે 

૬૮વાતુ' હોય તો આવા સૂટ જેુેએ- આપજામાં જેમ સેળુ' 

પહેસ્વાનો રેહાન્ટ છે તેવી રીતે મુરાપીયતઃ લોકરમાં પણુ 
બીજાને ત્યાં «મવ જહ વખત આવે. પોપાક પહેર્વાતો 
રીવાજ છે: આ રૌલાજ તાાંતા સેકો બરોબર પાણે ષે, 
યષખતે ધવાસી લેક આવે! પોષાક ન પહેરે તો કદાચ ચાલી 

ચક, તેમ વળી માથે પાઘડી કે ફેટ પહેચે] હોમ તો પુ 
નભી સકે છે: માટે આવો એક સટ સાયે હોય તો સારૂ, 

પછી તે અહીં કરાવવો કે તાં જઇ કરાવવો તે મુનમણી 

પર્ છે. 

રેનસુક્ ચેસ્ય્ર કોટન (ઓવરકોટ ):-- અ કોટ 

યુરાપીઅત જુપતોમાંઘી લીધેલો હોવાથી બડુ મોંધો પડયે; 

આવા કે.ટ અહીંથી ત લેતાં છ સ્યાકમાં લેવાથી ચાલે છે. 
વિલાપતમાં ટાઢ તથા વરસાદ બહે હેતાયા આતા કોટની ખાસ 

*/૩ર પડે છે. તેમજ હવાના ફેરપ્રાગ એકદમ થતા ઠોવાથી 

અવે કાટ હાથમાં રાખીને રસ્વાનેર રીવાન છે. આવો કોટ 
પહેરીને કોઇને ઘેર નવુ હોય ત્યારે કોટ અહાર ખુશએ મુષ્ટી 
રૃવો। પદે છે. વારવાર આવે! પોટ માથે દેરવતો પડે છે એટશ્ષે 
તે તમાં હલડો હોય તો માર પખ્ટ૩ શિયાળામાં ડડ 

૬૮--૬૨-૦૦ 



દ*) 
પુ”----------4: ણીના. .-સુભાહ--૪૦૦,..૭._૨..૦૦-ા કા... સાસ. ટકાભઇઅગયબટા જ 

સામાનવ વ્ણુન.- કિગત. 

ઝક 

થ# પડતી હોવાથી પ્રવાસ કરમાં જે કોટ પહેરી રાખવો જ 

|, પડે છે. એટલા માટે મારે લડનપ્ાં*એક ન્નડો કેટ, વેચાતો 
| લેવો! પડયો. હતો. હ ર 

સાકે્ટ ફેક્ટ હુટઃ--આવી રોપી ગમે' તારે પહેરી! #૧૬-૮-૦ 
શકાય છે. તેટલા માટૅ* સાથે રાખવી જેઇએર જે 

અગેજી રાપી પહેરી ન હોય તો પાઘડી 8 ફેટા ચાલી 
શકર છે. અમારી સાથે કાળે માસ્તર હતા તેઆ લંડનમાં ન 

મે ત્રયૃ મહિના સુધી ફેરા પહેરીતેજ કરવો" હતા અને 
તેમને કંઇ અડચણુ ગમેલી નહતી. નવીન તરેઠતો પેઇધાક 
જેઈ લોકો આપણી સામે જઇ રહે છે ખરા. માહે પાધડી 

*કે ફ્રેશ પહેર્યા કરવાં યુરાપીઅન. તરેઠની. ટોપી પહેરવી [- 
, ઠીક પડે છે. ન." 

આ શિવામ એમ ષ્વતીગ'કૅપ સાથે રાખી હતી. સાંજે [ છ-૮-૦- 
ફરવા જવા. આવી રોપી પહેરવાને રીવાન હોય છે. પણુ 
મતે આવી ટાપી ગમવી નહોતી એટલે તેતો બહુ ઉપયોગ 

થયે નહિ. પેર બેઠ હોઇએ અથવા ઘરમાં કરતા અહીં ટોપી 

પહેશૈ શખવાતો રીવાજ નથી. પારે હિંદુરથાનમાંથી 
શકળતા આપવી રોપી નં લીધી હોય તો ચાવે, પણુ અમેજ | . 

લોકોના રીવાજ પ્રમાણે બરોબર ચાલ્યું હેય તો આડી 

ટાપી પહેરવાના રીવાજ હોવાયી મે ત્યાં એવી એક ટાપી ચુન્હ-ન્જ 

લીધા હતી. 

ડ્રેસી'ગ ગાઉત:--રત્તરે સુતી વખતના કપર્ધ પહેર્યો ૧૨-૦૦ 
હોય ને કોઇ મળવા આવે કે ઘરમાં તે ધરમાં આપણે ક 



સાભાતડ' વયુન. 

પ્રવાનુ હોય તો આવો હોટ પહેરડાનો રિવાજ છે આ 

ઝટ એવરકોટ કસ્તા લાંબો અને ખુવતો રહે છે. આ કોટે 
શ પણુ અમારે પવાસમાં બહુ ઉપધોગ થનો નહિ. નાર 

કુરાપમાં ગયા પકી જટર જણાષે આવે કોટ લેવા. એ સાર્ 

સવારે ડેફપ૨ કરતાં રેટલાક લોક આવો કેટ પહેરીને 
કરતા હતા. પણુ હમે કોઇ દીવમ આવેપ પહેર્યો નહતો. 

જષી'ગ ગાઉત#--અઆ એક સે ટ્વાલ જેવો 
કપડાતો પમ સુધાનો ઝગ હોય છે. સ્તાત માટે જતી 
વખત અદર કપડા ન હોય અથવ્રા ૨ને સુવાના કપર્યો 
પહેર્યા હે તો! આવે કોટ પહેરી તાહવાતી ઓરડીર્માં જનનો 
રીવાન# છે, આવા ઝખ્તા કરતાં ન્તપાની તરેહતો બારીક 

સુતગઉ કોટ મળે છે, તે કેમતમાં સસ્તો પડે છે અતે મુસા- 

ફીમાં ફેરવતો પણુ ડીકપડે છે. માટે આવો કેટ તેવો 
જપ. 

નાઈટ્સુટ ( એ ):--રાતે સતી વખતે પહેરવાની 
એડ ગોરી અતે કભત્તે એ મળીને આ સુટ થાય છે. 

આ સૂટ વેચાતા લીધા ફરતો સરરાક ધોળા કે રંગીન 

કપડાના હિંદ્રવાનમાંજ તૈયાર ઠરાવ્યા હેવ તો મહ 

સોઇરેકર યાય છે. તેયાર લેના ૨ કિમત ખરુ પડે છે. 
અતે મૉંધા લઇએ લા ખદ સાગ હેતા નથી. મારે 
નીકળતા પહેલા આવા ખે સુઠ દરછ કતે ૈૈયાર કરી 
રાખડા «૪ર્રતા છે. રાતે સુતી વખત આવે જેમ પગીયાં 
પહેરીએ છીએ તેન અડીંઆ નાટસુટતો ઉપ્યોથ ચાય 
જે,મે મુબવ્યી એક .રમ નાદટસૂટ લીવા હતે! પણુ 

1૫ ૯ન્નુ- 

પ-ન્૦્-ઢે 
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ગક ઠ્ડવુ પ્રમાણુ જેડ ગરમ શુટ મેવો જેઇએન | 
ગરમ સુટ હોય તોપખ્યુ સુતરાઉ ખે સુઠ તો સાથે રાખવાન 
જઇએ. એેટશે પંચીયા અમર આ કપક વાપરવાના 

“હોય છે જેથી પથ્રીપયા અમર ધેતીઆ સાધે 

શખવાની ૧૪રૂર રહેતી_ નધી. આ સુટ શપણી 
પોતાની ઓરડી પુગ્તોક પહેરવો પડે છે. માટે 

॥| ”ો કાપ્તે જાવતુ તહેયત્તો પચીપુ' પહેરે તોપષુ 
1 ગાતો.” પણુ એકદર યુસપનતી ઠજહીતે અવુરૂડ તે 

સૂ?ન7 છે. 

અન્ડર્યેઅર ( બે જેડ ઝે.--ઉપરતાં કપડા બગ પુ૦-૦ 
નહિ અને ઠડીધી પણુ ખમાવ ષાય માટે મા સ્પર્શ 
પહેરવાસો રીવાન ઝે. આ કપડ એટ્લે ગજ૬રાદ અતે. 
સૈતાજ જેવી એક સુર્વાળ અહીંથી તીકળતી વખવુ સુતુ- 

રઉ અન્ડરવેર હોય તે. સાર્ સુતરાઉ મમમ્તે ને રુસ્વા 
શેષ આપણ ચાલે. આવા ગરમ ભન્ડરવેઅર વેચાતા મે 
છે પણુ તેતી કિમત બહુ રણે છેઃ કેમકે ને હલક લઇએ 
સૌોત્તે સાદા ઉતતા ફોઈ ચામડીને કરડે છે અતે બહું 

ગરાસ થાય છે, આવા પકારના બે સુટ મે' લીધા દતા, 

( ગરમગનડરવેઅસ્ને નડે ) પણુ તેનો ઉપપોગ કઇ થવે! ૧૦-?-૦. 
નહિ. બહુ ઠડી હેય ત્યારે $' એક પર ખીન્તે એમ બે 
અન્દરનેગર સુતરાઉ વહેસતોા. કે 
થટ ( એક ડઝન )*ઝુઆ. ડેરી એક નેક ગસ્મ, 

અને ગાજીના સુત્રો યર્ટ લીધા હતા. આ ચર્ટ યુરદપીયન 
૧૮-૬૭-૦ 



(૭) 

સામાતનુ” રગૃત- 

ક્મ્પતીમાં કગવ્યો તે ખડુ મૌષા થયા, ગરમ રાર્ટ ગહોંયી 
નત્તેવાં સાં લઇએ તાપણું ચાવે. નિદાન છ સુવરાઉ સર્ટ 
માયે અર્ડીવી રાખવા જેઈએ «મતી વખતના ડેસમાં 

પહોળી અને કડક પર્દીના દાટ પહેરડ નેઇએ છીએ, 

આને ડેમ શર્ટ કહે છે પણુ મે મગનો ચઢ ( ડ્રેમ યટ » 

કરાભ્યોજ નહેતો એટશ્ે એવા રાર્ટ પણુ નહોતા લીધા. 

શર્ટતો પ્રચાર આપષ્યામાં પણુ એટલે બધો થઇ પડયે! છે 
કેત્તે ચબપ્ી વિરોવ માહિતિ લખવાની «૪રૂર નથી. 

કડક કોલર ( ને? ૧ )2-- 

નરસ કોલર (નં ૬ ):--કથર ગખધી વિદોવ 
માહિતિ લખવાતી જરર નથી. તોપષ્ કડક કલરમાં ડગલ 

અને શી'ગલ એ4પ ખે પેડા? છે, આ ડેમ્લ કલર વગ્ચે 

તૈકઢાય ભગવવાતે1 બહુ ગ્રામ થાય છે માટે ડખલ કેલર 

લેવો તો બગેબર્ ઢાધ અદર આવે તેવો અગર સીંગલ 
કલર લેવો. નરમ કલરનો ઉપયોગ બોટટપર' કે રમતી 
વષ્મતુ કરવામાં આવે છે- ભાકી કડક કેડલર પહેરે છે માગે 

નર્મ અને કડક બન્ને “તના કલર લેવા સારદ હોલ* 

હગેશાં સ્વચ્છ હોવા જદ એ. અતે તે ખે દડડે બદવગો પડે 

છે ચાટે તેની સખ્યા વધા? હોય તેમ દીક, 
ર 

કિ'કસ-સાનાનદ બટત---( ચર્ટતા હાક ગારે ) 
ભે કેડ. 

નરપ કેલર મટે રાફ્ટ ગોદડી પીનસ નગર 
ર 

* કિમત. 

ર્--* 

૨-૪-૦ 



(૮) 
'_કાાાણસણાાઇગણુમાસાા૪#-નજાાણસસનાાાણ જાતા ારમાામગસમણાણતાતાણુસાનાાસાાસાચાઇશમતાતતતયગસસતાડતબાતતાનગગાઇમાણસમાણા 

* સામાનવતુ' વર્ષુન, ક્મિત. 

બંક બટન ખે ( ચટેતે કોલર સાથે ભીડવવા તરાટે ) 

લિ'કસ તથા પીન ખહાર દેખાવમાં રહે છે માટે તે સોનાતી 
છૈપય તો મારૂ”, 

બ્રેસીત બેઃ--આને। ઉપયોગ એટલો બધે પ્રચારમાં ૨-૮-૦ 
છે કેતે કહેવાની જરૂર તથી- 

હાધ રૂમાલ ન'સ ૬૨ઃ--હાથ રૂમાલ સ્વચ્છરાખવાં "૦૦ 

માટે જેટલા વધારે હેય તેમ સારૂ” પૂ-૪-૦ 
રેશમી રૂમાલ ન'ગ ૨૦:--રેડામી શ્માલ સખખવા 

ક નહિતે મર્જની વાત છે. 
પગતાં સુતરાઉ મોજન” દેવા દૂ-૩--૦ 

છ પછી વિદ્વાયતુ જધુ ગરમ 
પગનાં મોળ, છ જેડ) ૦ લેવાં સુર્ષનામેન્નતે સોગ્સ 

કહે છે. અતે બૈરાંતા મોજે 
સ્કોરકીંગ્સ કહે છે. . 

મે!ન્ન' શરકીતે ઉતરી ન «તય માટે બાંધવાની રબરની મ-૪-* 
પદ્દોએદ જેડ એફડ--( રબરની) ? 

થાઉન હાલખુટ એકજેડી:-- ૧૬-૦-૦ 

ખ્લેક હોલલખુમ એકબેડી.-- પ-૦-૦ 

પતસ્્પરુઃ-- પ-૦-૦ 

ડૅકશઃ--( રબરતા તળીઆના ખુટ ):--હોલગુટ ૧૦-૮-૦ 

અગર ઞર્ધા જુટ સેવા તે પોતાની ખુશીની વાત છે ધરમાં 

પ્જેર્વાને પશુ અગર ક્લીપર્શની જર પડે હે રેટથુ 



(ક? 

સામાનતુ' વહન- 

જડે રાખવા પડે છે નહિ તો ડેક ઉપર ચાલનાં પપ સરી 
જવાતો સભવ રહે છે. જમવાના ડસ જેડે ચળકતા પેઢન્ટ 
ક્ેધરના છુટતી 'ખાસ જરર પડે છે. 

નેડઢાય ન'ગ ૧૨:--ઉઘાડા કૉલરતે કેટ પહેર્યો 
એટલે નેકટાય પહેર્યા રિવાય ફરવુ” ઘણુ” અસભ્ય ગણાય 
છે, જુદા જુદા રગના રજ અદલ બદલ પહેરવા મટે 
વધારે ટાય રખવાતી જરૂર રહે છે. ચુસોપીઅન એટલે 

તેકટામ ખાસ્ટ અવશ્ય પહેરવોજ નેઇએ. કેટલાક તૈમાર 
બાંધેલા નેકટાય મળે છે એટલે વારવાર તે બાંધવાની ભૉજ- 
ગઠ રહેત તથી. આવા ટાયને “ બો ” કહે છે. જમણું 
વખતે “ ખો! ” વાપરવાને! રીવાજ છે- આવા 810 તથા 
સેતુ “ બેદ ” તેયાર મળે છે જે જમતી વખતે પહેરાય છે. 
અમે આવા “ખો ” લીધા તહોતા. 

૨રગ* એક (બડસ ):--મેં' જે રય વેચાતો લીધો 
હતો તે બહુ જાડો અતે વજતદાર હતો એટલે મુમાફ્રીમાં 

તેફેરવવાનું બહુ સુસ્કેલ થઈ પયુ'- રગનો ઉપમોગ ખોટ 
પર તેમજ રેલ્વેમાં બદુ થાય છે પણુ જેમ પાતનોા અતે 
હલકો તેમ સારૂ; આ સુદ્લવન લીધો હોત તોપણુ 
તાલી શકત. 

હોહ્ડગ્યોલ ( એક )ઃ--એે પથારી બાંધવાની એક 
પ્રકારની. રોતર*છ છે- તેતે પટ્ટા લચાડેલા હોય છે અને 
અંદરની ખાજાએ. કોથળીઓ સીવી હોય છે, સમાં પસ્ચુરણ્ 
સામાન રહે છે. આને! અમને બહુ ઉપયોગ થયે નહિ કેમકે 

દરેક ઢૅકાણ પથારીના સામત મળી શકે છે માટે ગાયે 
જેરવવે! પડતો નથી. 

ક-----------------------:--4-૦૦૧૦.....ત--.... ૦. નત૦નનાતાસલ૪૦-૦૦૦૦૦૦,.....-લાલાજત૦,-૧૦નજ૦ાનનસાતાનસતતસનયનઝ, 

કિમત. 

૧2-૦-૩૦ 

૧૪૯-૬-૦ 

૧૫-૩૦-૦ ક 



સાળાનતુ તપુન, 

કેખીન ક (ક્રેપમ્પ્રેસ્ટ ફાયબર ») . ક 

સ્શેડસ્ટન ભંગ ». કડ ક? સ્હકતક 

છન્ડ બગ --અમાશ પ્રવાસમાં કેબીન ટૂંક ડેર ૧ 
ધરવાનો! અમને બુ ત્રાસ પડ્યો અતે તેતે બદલે એક નને 
સલતી મજમુત ટ્રક લીધી હોત તો ડીક પ્ડત “અતે 
પૈસા પણુધોડા થાણ ગ્તેડર્ટન બંગ અતે હૈન્ડેગતો ૯૫ 
મોગબધા પ્રનાસમાં થતો હોવાથી તે અવસ્ત લેવાજ જેઇગે 

હૃભજમતનતેો સામાત્, 
અશ્વ ૩-૮૮-૦ 

હ*વમત્ માટે સાયુ લગાડવાતો બક, ર-૪-૦ 

“આયનો દ-૧૨-૦ 

નાતે ધાર પતા માટે પદી ચામડાની * વૂ-૦-૦ 

હમમત્ ફરતી વખવ હાગાડરાતો સાછુ (ગેવીચ ર-૧૨-ન્ 

3ફ ) 

હેબભ્તા ( હશ્મમવં કર્યા પછી ચામડી નરમ ૦-૧૫-૦ 
કરવાનો મલમ ) ન 

હન્તમત પછી લચા#વાતો સુવાસિક પાવડર ૦૦-૧૫-૦ 
નખ ડ્રાપનાતી કાતર ૧૦-૮૦-૦૯ 

* કૂડી રેર ડૂપૃ-૦-૦ 

યુચપ નતાન્ને હાથે હજામવ કરતા ખામ નવડડી 
જેધ્અ કેમદે નહિતો બહુ મુઘકેની પડે છે સવારના 
પથેન્મ ભી જેમ આપણે દતગુ પાછી કરીઅ છોઅ 
તેમ તે ઝોકા ગો 7*ડનવ ટરે છે ય્રાપમાં આપ ડી નાર્ક 



(30 

ક્િભતુ- 

ન્સ-ઝ-કસ્ઝડ્્્ક્--ક્ડક્્-્ઝ્ 

સામાનહેં વહે. 

ઘેર હમ આવતો તથી. અને કદાચ બે!લાવીએ તો 
બહુ પૈસા આપવા પડે છે. અતે રોજ હન્તમની દુકાને 
જઇ હૃશભમતુ કરવાતુ' પોસાતુ' તધી, ધતયેક હજામત 

દીડ સાત આડ આના આપવાપડે છે, આટક્ા માટે હાથે હશન” 
ભતુ કરવાની ખાસ જરેર છે. હઃનમની દુઠ્ાને પણુ હજામ 

નખ તો ઉતારતો તથી, અને તખ તો હાયેન ઉતારવ 

પડે છે આ માટે એક ખાસ કાતર આવે છે, તે ઉપરથી 

સહેજ વૉંફી રહે છે એટલે નખ સાક્ પાઇ ઉતરી નય છે. 

ઉતરેલી હન્્તમત કાગળના કકડા ઉપર ઊતારી તે નાંખી 
દેવામાં આવે છે. જેમને કરવાં આવડતી નથી તેતે 
ઉપરતી હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં લેતી નેઇએ. આ સામાત 
દેશ દૂકાનપર મળી રાક્ઠે છે અને સૉંધો મળે છે. અસા 
માવ જેમ બતે તેમ સારા લેવો જેને હાથે હજામત 
કરતાં આવડતી ત હોમ તેણે “ સેક્ટી રેઝર ” વેચાતો 
દેવો એટલે અઃ અસ્રાથી વાગી ખેસવાતો સભવ 
હેતો નથી. 

વાળ એળવાનેપ સાન, 

વાળ સાર કરત્રાનદખે બરા. 

દંતીયો ( એક )- 

તેલની બાટલી ( એક ). 

અહીંઆ કપાળપર સોકો હકમત કરતા તધી અતે 
વાળ ઉમમે છે, અતે ચૅડરો રાખે છે. તેતે રોજ ઓળના 
ભેદ અતે બરાખર સેથી પાડીતે ૬૨$ એ ચિધ્ાચાર 
ગણાય છે, 

૪-૮-૦ 

૦-૪-૬૦ 

૨-૦-૦૨ 



(૨) 

: સામાનનું વર્ણત- કિમત. 

ન્હાવા વિગેરેને! સામાન* 

સ્પંન# ( વાદળી ) એક સ્-ટ-ન 

ન્હાતી વખત ચરીર ધસવાતાં મોન્ન એક ન્ેડ, 1-૨૦-૦ 

સાખુ મુકવાની ૭મી ( નિકલતી ). 9૦-૧1૪-૦ 

પોતું ધસવાને। પાવડર ( એક ડમી )- જ ક-૧૨-૦ 
દંત ધસવાનેો! બશ- ૬-૪-૦૨ 

કપડ સૌંઘ્ કરવાનો અશ. ૨-૮૯-૦ 

યુરપમાં પીપમાં ન્હાવાનેપ રીવાઝ ષે એટલે લે' ટો કે 
કળશીએદ સાયે રાખવાની જરૂર નથી. માથાપર જગેરે 
જએ વાદ્લીમી -હાય છે. ન્હાવાનો સાખુ ધર્ણું ખરૂ હોટેલ 
તરપ્રથી મળે છેઃ પણુ સાધે સાધુ રાખવા: ટીક પડે છે 
ઘત્ ધસવા માટે ભજ વિગેરેની “બાસ આવસ્યકતા ર્હે.ટ. 

છતી ( એક સારી પત્રી ત્ે્ડે રાખરી આવશ્યક છે )* 

ડેક ચેઅર (બોટ પર ડેક ચેઅર ભાડે મૂળે છે પણુ 
પોતાની ખુરશી હોય તો ડીક પડે ષે.) ' 

વિઝીટ કાર્ટ નગ ૨૦૦ 

કોધ્ને મળવા જવાનુ” હે।મ તો કાર્ટતી ખાસ જરૂર 
પડે છે. 

ફાઉત્ટત પેન અતી પેન લખવાના કામમા પ્રવાસમાં 
બહુ ઉપષ્ોગી પડે છે- 

હાથ મોન્ન ( ખે જેડ ) બહું થી પડે છે ત્યારે 
શાથ મોત તેડા પડે છે. અપે તે લડનમાં લીધાં હત 
અહિયા લેવાની જરૂર નથી. મક 



(3) 
શિગરાાદતાનમાાતોડનાગાનનાતનઇનાામરઇાવકવાડાનતતનરાાસાતાઉ: 

# સામાતનુ' વર્ઝન. " ક્િગત, 

આપણામાંના ઘણુ! ઝે હાલ યુરાપીઅત પોષાક વાપરે 
છે તેમની પાસે ઉપસ્ની યાદી પકી ઘણી ગ્ચીજ હેય છે 
એટલે વિશેષ માહિતિનો «ર૨ નથી. તીર્શા સ્વરૂપ 
પિતાશ્રોએ કપર્શ વિગેરે સામાન પશ ખરે મારા, જેવોજ 
રાખેક્ષો હતો એટલે તેનો જુદો ખુલાયેો* આપવાની 
જરેર્ નથી* 

મપ્્રી પતી માટે ખરીરેલે! સામાન, 

રેરામી એવર કોઢ ( એક ) ૫૫-૮-૦ 

ગરમ એવર કોટ (એક ) ૩૫-૮-૦ 

“સુતૃશઉ એવર કોટ ( એક ) ૨.-૮-૦ 

ગરમ ઓવર કોટ ( એક) ૧૦૫-૦-૦ 

યુરાપીઅન ળાના અને આપણા પેપાકમોં પણાજ 
દરક હોવાથી આપણે પોષાક કરી ધવાસમાં કરવુ” ખહુ 
અગવડવાળુ છે, તેટહા માટે અદરથી આપણે! પૉપાક 
પહેરી ઉપર ઓવર કોટ પહેરી લેવો બહું સારા પડે છે. 
ખૈરાબના એવર કાઢ તૈયાર મળ છે સેટલા માટે એક 
સુતરાઉ ઓવર કોટ લેવો. ગરમ એવર કોટ ત્યાં ગયા 
પછી લેવામાં આવે તો ચાલે. અમે એક ગરમ એવર ફોટ 
અહોથી લીધો હતો પણુ અતિરાય થડીને લીધે ત્યો 
એક બીને ઓવર્ કોઢ લેવો પડયે. 

શૅલર હેટ ( એક ) ૧૨-૮-૦ 

સ્કાર્ફ રેશમી ( એક) ૮-૮-૩૨ 

સ્કાર્દ રેશમી (એ--યુરોપીઆન એરોએ! માથે રોપી 
પહેરી કરે કેક કાળી ટાધીએની અનેક તરેહ રહે છે તે 



(છે 

કિમૅતુ; સામાંનનુ' વખત. 

પકી એક જતની અમે વેચાતી વીધી હતી પણુ તે રોપી 
આગળ કઈ પણુ કામમાં આડી નિ. ભવો પોષાક યુરે- 
પીઅન રીતને! કરવાર્મા આવે તો તેની જરૂર પડે છે. 
આપણી એના વાળતો રંગ તથા અએેડો વાળવાતી 
રીત તદત જાદીજ હોવાથી ઉધાડે માવે ફરવાનું” સાર્ર નધી. 
તેમ? યડી પણુ ધણી હોય છે એટલે માથું બાંધવાની 
ખાસ જરેર રહે છે,? મારે બજારમાંઘી ગલપદા જેવા 
લાંબા અતે પહોળા રેશમી રમાથ* (સ્કર્ટ ) મળે છે 
તેવા બે રૂમાલ રાખવા દીક પડે છે. અમે એક રમાદ્ર 
અહીંથી લીધો પણુ તે,ખરાબ મઇ જવાથી બે નવા ર્માલ 
લડતવી લીધા હતા. આવી રીતે «રવાનો પણુ ત્યાં 
બહુ શીવા નથી એટલે લેને જ્યા નવાઇ લાગે છે પણુ 
ઉધાડે. માથે ફરવા કરતાં આ ડીક લાગે છે- 

કાળા હોલ કૂટ. , 5 

કાળા જૂટ (અર્ધા ). 
બ્રાહ્ત બૂઢ ( અર્ધો.» 
રલીપર- 
રેશમી મેદન્ય ( સ્ટૉકિઝિસ » ૪ નડ. 

ચરમ પજ ( સ્ટોકિગ્સ ઝે ગણુ શેડ. 
ગારેર મે જડ. (મોજા દીક મખવાની પઠીઓ ) 
કુરોનમાં બેરાંગાતે મેનન કે છૂટ પહેર્યાં શિવાય ₹ર- 

વાનો બીલરૂલ રીવાજ ત હોવાથી ખુટ ધેન્ન ખાસ 
આવશષક છે તેમજ તહોતી ઠંડીમાં પણુ તે બહ ઉપયોગી 
પડે છે.- કેટલા નગ અતે પેટલા શેર સે મરકડની વાત છે. 
મૈતંતા મોજ ધુટયુ સથી પડે તેગ, હુંય કે. 

નાઇટ ઝેગ નગ મે 

૧૬૮-૮-ન 

માડ 

૧૦-૮-૦ 

પુ-૪-૦ 

૩૪-૦-૦ 

મ 

૮-૮-૦ 

૨-૪-૦ 

હ ૬-૮-# 



6) 

સામાનતુ' વર્ણન. કિત, 

કનન્્્ઝઝ્્ઝ્્્ન્્્ન્ન્ઝ્-ઝડડડડ- 

કમર્પટ્ટા ખે ત'ગઃ -આતેો ખુ ઉપયોગ પ-૮-૦ 
થયે1 નથી) 

ડ્રેસીંગ ગાઉનઃ--માં અડીયોન સાધે રાખવો ૨૫-૬-મ 
પડે છે ). 

ભરૂલરઃ--(ગળે બાંધવાતો રૂમાલ ) અતે ખે ૧૧-૪-૨ 
શોનાતી પીત. ઓવર કોટ હમેશા ઉધાડા કોલરતે. 

રહૈ છે માટે અદરતો પોધાક દેખાય નહિ માટે ગળે ફમાલ 
વીંટાળવો પડે છે. અને તે બરોળર બાંધવા માટે પીનતે. 
ઉપથોગ કરવે। પડે છે 

અન્ડર વેઅરઃ--( કો*બીતેશત ) આ સાથે બેડેલો ૪-૦-૦૯ 
પોલકાને ઇનર હોય છે આને! ઉપષેગ શીયાળામાં બહુ 
થાય છે.આ વહીયી લેવામાં આવે તે ચાથે અતે તે ગયે 
યાં મળી રકે છે. 

ડ્રેસીંગ કેસઃ--( વળ હેાળરાના ગામાવવી પેરી )- ૪૨-૦-૦ 

* શુરોપીઅન સ્રીઆ માટ આ પેટી કરેલી હોવાથી 
ગતેદ સામોન બહુ ઉપયેમી પડતો નશ્રી માઢે આવી પટી 
લેવાતી ફશ જરૂર નથી. ર૪ ચોટલો હળવા મારે કોંગી 
વગેરે સામાન ચ્યાપણી તરેડતો હોય તે. ચાલે- 

પાલકા ભાર: --ચોળી કરતા પોલકા ડીક પડે ઝે પથ-૩-૬૯ 
અને તે લાંબી બાંયના હોમ તો ટાટમાં બહુ ઉપવોઝી 
થાય છે 

૩ 



દ, 
હડક 

સામાનતુ વ્છુત. કિશતુ 

ગુજયાતી તરેહની રેશમી સાદી ન'ગ ૬:-- | ૧૦૬-૦-* 

ગુજરતી સાડીઝા ટુજી હોવાથી દક્ષિણી આખો 

કછેટો ખારીને પહેરો સકવી નધી. ચ્યાવી રીતે કછેટા 

મારીતે પહેરવાનો ચાલ યૂરોષીઅત હોકોને પસ"દ નથી માટે 
ગુજગ્તી તુરેહતી કારીઓ સાથે રાખવી એનુ' અમતૈ 1, 
કહૈવામોં આવ્યું હું. માટે અમે એવી છ સાડીઓ રાખી 

હતી. પણુ આખા પ્રવાસમાં મારી પત્તીએ દક્ષિણી 

રીવા? પમાણેક પહેરવેશ કરવાનુ” રાખેલું હોવાધી આ 

સાડીએ[તેો ઉષષોગ ખીલકુલ યમી નહિ. ખ્ડાર જતી 
ત્રખત ઉપસ્થી એવર પ્રેઢ પહેરવાનો રહે છે. એટલે 

અ'દર કેને! પોષાક કર્યો છે તેતો પ્રશ્ન રહેતો નયી અમારૅ 
ત્યાંના સમાજમાં મળવાતો મસ આચ્ચો નહિ એટલે તેમનો 
આ વિષે રુ' વિચાર છે તે સમન્નયું નહિ. પ'યુ માત્ર પ્રવાસી 
તરીકે મુસાફરી કરવામાં અશી સાડીઓની જેને 24 

તથી તેતે માટે તે શિવાય તાલીઃથકે તેમ છે. 

છત્રી ત'ગ 3. ઈ પૃ-૬-૦ 

ચામડાની કેબીન ટ્રક. . . પ૪-૮-મ 

સ્પંજ. જ્ ૬-૮-૦ 

હાથ રૂમાલ નગ ૧». ર્-૪-* 

૩8 ચૈઅર- રી જ 

1 કથ મૌન -૩-૦ વપ- 



ટે. 

સામાનતુ' વણન. 

તેલ સાબુ વિગેરે સામાત.:-- 

આ વિશે દૂરી પુતરૂકિત કરવાની જરૂર તથી. કપા- 

ળમાં ચાહે કરવાતે કકુ* યુરોપમાં ખીક્રક મળતું 
નથી માટે જેઇતુ' દ%ુ સાયે રાખવુ મારી પત્તીએ 

યુરોપીઅન તરેહતેો! પેપપાક કદી પહે નથી એટ્લે તે 
વિષે માહિતિ આપી શકાર્તી નથી. ખાડી અમે લીધેલા 
સામાત શિવાય બીજું કઇ ખાસ વધારે નેઇતુ' નથી. 

એવુ અમતે અનુભવ પરધી લાગ્યું છે. પ્રવાસમોં ખહુ 
દાગ દામીતા શખવા સલાહ કારક નથી. માટે જ્મ બને 

તેમ ધોડા દામીના રાખવા તાકર્માં વાળી પહેરવાતો રીવાજ 

હાં સુદ્લ હોતો તથી એટલે મારી પત્નીએ પણુ તેતે 

ઉપયોગ કરયો તધી. વળી નથ પહેરીને ત્યાંના લેકકોની દણિ 
નાહક આપણા તરપ ખેચવી તે ૪૪ જખ્યાતુ' નધી. હાયમાં 

બ્ગડીએ પહેરવાનો રીવાજ ત્યાં પણુ હોય છે. માટે 

ખગદીએ પહેરવાને કાઈ વાંધો તથી. કાચની બંગડીઓ 
રાં ખન્નરર્માં તૈયાર મળતી નથી માટે સાથે ધો તેવી 
બગડીઓ તે નવાઇ «તય તમારે નડી પહેરવા માટે નનેડે 
શ્'મ્વી દીઠ પડે છે- 

સ્ક કલ 

કિમત. 

૧૪૪-૦-૬ 



પરિરિણ ર જું. 

-ન્:--કન્ન----- ર 

ચુરોપના પવાસમાં માર એકલા માટે ધયેલો ખચ - - 

સામાનતુ વ્ચ્ગુનન , કિમત. 

રૂ. આ પ* 
બોટ્લાડુ?-સ્ટિઅત લેદડ કપનતીની માટડ | હપ૦-૬-૦ 

સુખધ્ધી ટએસ્ટ સુધીનુ «તતા આવવાનું પહેલા વગતુ 

રીટર્ન ટીશીટનું' ભાડું' સાતસો! રૂપિયા પડવુ? ધીએન્ડ એપ 
કસ્પનીમાં આટલુ' ભણુ' સેકન્ડ કલાસ ટીકીટનું' લાગે છેઃ 
પી. ગેન્ડ ગો. કમ્પનીના જેટલીજ સગવ્રડો બીછી 'કમ્પ- 
નીની સ્ટીમરમાં હોય છે. એય્લે તેમાં જવામાં કાયદે 
પડે છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આ ભાદાથાં જમવા 

ખર્ચતા સમાવેશ થઇ નય છે. જમવાનો ખર્ચ ખાદ 
કરીયે તો બસો ર્પિયા ઓછા. થાય છે. ુ' આસ્ટિઅન 
લાઇડેની મોટી ખોટમાં પાછે. અવ્યો અતે “સી ” રેડપર 3૦-૦-૨ 

જચા ( ખધ » રીરુબ્હ કરાવ્યો માટે રૂપિયા ગ્રીસ 

પછીથી વધારે ભરવા પડયા હતા. તીથ"રૂપ પિતાથી 

* મૈસેજરી મેરીટાઈમ, ” નામની રથ સ્ટીમરમાં પાછા 
આવ્યા. એટલે આસ્ટ્રિઅન ટમ્પતીતી ટીકીટ પાછી આપી 
તેમને દ્રેચ ટમ્પનીની ટીકીટ લેના માટે છ પોડ એટકષે 

૪૦ રૃપિયા વધારે ભરવા પડવા. પી. એન્ડ ઓ. ક'પતીતી 

રીટત* ટીકીટ હોય તો જરર વખતે તે પાછી આપી બીત 
ક'પુનીની ટ્રીકીટ લઇ રાકાતી નથી. આ તે કમ્પનીતી 

ખોટમાં જવાને! ગેસ ફાયર છે. યુરોપના જેવા ખર્ચના 

પવામાં માત્ર ગેર સોઇ ન થતાં જેમ ઓઝો ખર્ચ થાય 



- ઉછ) 

સામાનતું વણન. 

તેમ સારૂ” માટ કઈ મે!ટમાં જવું તેતો વિચાર કરતાં 

ઉપલી હકીકતુ ધ્યાનમાં લેવાની જરેર છેઃ 

રહવેના પ્રવાસનુ' ભાડ'--યુરોપનુ' રેલવે ભાડુ 
આપણે સાંતા ભ્ષ્યા મરતાં મેધુ હોય છે. યર્ડ ઝલાસનુ' 
ભાડુ કોત્ટીનેન્ટપરે ( મેટબીટન શિવામના યુરોપ ખડતા 
સળશ ભાગને કાન્ટીનેન્ટ કહે હો ) દર મલે ટથી ૯ પૈ 
પડે છે. અતે મેટબીટતમાં તેને સરેરાસ એફ આને! પડે 
છે, અહીંઆન્થર્ટ કલાસમાં આપણા સેકન્ડ કલાસ જેટન 
ધીજ સોઇ હૈય છે. અહીઆ સેકન્ડ કલાસમાં ઝુપ્રોકરી 
કરવી હોય તો થ£ કલાસથી દોઢ ગયુ' અતે અર્સ્ટ કહ્ધા- 
સમાં અકી ઘણુ ભાડુ'પડે છે. યુરોપમાં થર્ડ કલાસમાં 
સુસાપ્રી કરવામાં આપણુ તાં જેટલો તાસ થાય છે 

સેટલ! બીલકુલ થતો નથી. ભાસ થડ , કલાસમાં સુસાપ્રી 

કરવી તે દાડે કરવી એડલે ક અડચણુ આવતી તથી. 

અડીને. પદેશ પણુ સારી રીતે એઇ રય છે, વધારે 
પૈસાની સમતડવાળાએ ઉંચા ૬૨૦૦માં પ્રવાસ કરે તો 

વધારે સગવડ ગળે એ કહેનુ' ખાસ જરરનુ' નથી- 

&૦૩-#-૦:. 

ટ્રામ; મસ, પોહાગાડી વગેરેનો! ખર્ચ:--પહેક્ષો 
એફ મહિના અમે યુરેપર્મા પરવાર્માં કાઢયો. ત્યારે અમે 

જુઠી જીડી જગ્યાઓ ત્તેવા માટે ધોડાગાડોતો ઉપપેડગ 
કર્તા. હતા. આ ગાડીને દર મૈકષે સવા રૃપિયો ભાડુ' આપતું 

પૂડતુ' ઢહુ, ઘણુખરે ઠેકાણુ ભાડાતી ગાડીને “ હેકસીમીટર્ ”* 

લગારડેલુ' હોવાથી કેટલુ" ભાડુ' આપંનુ' તેની ભાંજન્ગડ 

૬૭૦-૦-૦ 



ઉજ 
ગા ગાતટસસતસસતતસસસણસતરસરસણરસ પદદદદદરદઇ 

મામાનું વહન. કિપિતુન 

જતી તપી. આવા મવા ગાડીવળા પણુ ભે(છા 
શોડામાં હ “યે છેઃ પરુ તે પહેમેષી ઠરાવવું પડે છે. 

તખત પ્રમાણે પણુ ભાંડ ઠસવવામાં આવે છે. અતે એક 

કલાકે સરેરાસ સર રેવિવે, પડે છે. ગહીમાં મેઠટી પેટી 

મુક્વાતી હોપ તો દર્ નગે બે થી ત્રણુ આના વધારે 
આપવા પડે છે, ભા ઉપરોત વળી જેટલુ' રીતસર ભા 

થાય તેતો દશંર રકમ ખક્ષિસ ( ટીપ 2 ચાપજી પડે છે. 

આ ઉપરતા દર એક મ્ોથ'ઇહેરતે મટે છે પણ હવ) 

ખારાની જ્યાખે આધી પથુ વધારે બાડ પડે છે. 

શ્રીમે પીરે અમે લાના માહિતગાર ઘતા ગયા તેમ ટમ 
અતે ખસતો હપમેગે કરવા માંડ હતે? અખો છ 
૬૨ મૈલે એક અળે હોમ છે અતે કોઇ કોઇ ' ડેડાણે વધારે 

પણુ હોય છે; અમે જેયેલો બધાં ગામે માં વીન્ીતી હામ 

હતી. તેતો ઉપયેઈગ કરવાથી પુષ્કળ કમી ખચે પડે છે. 

જે જેકે મોમસ કુક ક્મ્પતોતી. આકિ હોપ છે લા 

વે મમ્પતી ભઉ#ત પ્રડાસર્માં ન્તેવા જવાતી «ગ્પાએ 

ખતાવી આપત્રા માટે , મોટી મોટર ગાડીએ ( ફેડસાની 
અગ) વ્યવસ્થા હોમ છે. જેમતે પરદેસી ભાષા 
સમજતી નથી તેમૃતે માટે આ વ્યવસ્થા કહેલી જતે 

સેથી પડે છે. પણુ અપારી પાત સત ગાઇડ ફહેડવાથી 
ઝેઝડેમ્પનીમોં જે ખચે લાગતુ તેના કરતાં આઝે ખચે” 

સનળા। સથળે સ્્તેઇ આવી શક1 હતા, કેક કમ્સની હરટધી 
પણુ અ કેછ જનારો ગાઇડ ,ગેળકરાતી ગોકડગું ચાવે 
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છે. પણુ અભારી સાથે કાયમનો કગાઈડે હોવાથી ટ્રામમાં 

જરેવામાં અમને ખીલકુલ ત્રાસ થયો નહિ. અતે ખચે 

પણુ કમી થ્યે., 

હમાલ મવરીઃ--૬૨૩ સ્ટેશનપર ધણુ ખર” મજુર ૨૫-૨૦-૦ 
છેમ છે. તે લોકો આપણે સામાત ેલ્વેમાંથી બહાર 
માડીમાં મુટ્ટી આવે છે. દરેક નાના મોટા દાગીના દોડ 

ખે આના આપવોતો રીવાજ હોય છે. આ પ્રમાણ પૈમા 
સુકાવી આપીયે છીમે તો મજુરા કચકચ કરતા નથી. 

ખહુ સામાન હેય છે પ્યારે વળી ખે ચાર આતા ઇતામતી 

આશા રાખે ષે. સ્ટેરાવધી હોટેલ સુધી સામાન લઈ 

જઇએ તો તે પમાણે વધારે મનુરી આપવી પડે એ 

સ્વાભાવિક છે. અન્નણ્યા માણુસો પાસેથી વધારે મજુરી 

પડાવી લેવાતી ઇગ્છા પટાલીના મજરા ખાસ કરૈ છે. પણુ [' 
મેટષિટનરમાં તેવો ત્રાસ નથી. એકદર આપણે ત્યાં 
જેટલી કચકચ કરવામાં આવે છે. તેટલી કરવી પડતી 

નથી. 

સાજન ખચ અતે હોટલમાં રહેવાનો [ ઇ૦૦-૦-૦ 

ખર્ચય--અમે ધાન્યાહારી/હાવાથી અને સેકન્ડ *કલારા 

હોટલમાં ઉતરતા દેવાધી અમારે રહેવાતો અતે ખાવાનો 

*ખર્ચ ૬૨૩૦7 પાંચ રૂપિયા કરતાં વધારે આવ્યો નહિ. ફ્ક્ત 

શ્હેવા માટે આસ્ડી લઇએ,,તો રદાયી ૩ રૂપિયા સુધી 

ભાદ આપનુ પડે છે. આમ રહૈરાના ભાદામોં ઘણુંખર્' 
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સામાનતુ વહેત. 

સવારે નાસ્તો આપવમાં ગાવે છે. પણુ રણે જમણુના 

પૂસા જુદા આપવા પડે છે. ભપોરેતુ' ખાવાનું ખતતા 
સુધી બહાર ઉપદાયે ગહમાંજ કરી લેવાનું ટીક પડે છે 
હોટલમાં ધાન્યાહારી ધરાઠાને ઉપયોગી પડે એવા કયા 
પદાર્ષો કેટલા દરથી આપવાર્માં આવે છે અતે રહેવાની 
બીજ સગવડ કેવી, રીતની હોમ છે. તેતું' વશન ચોપડીમાં 
વારવાર રવામાં આવેલુ' છે ખૈટલે તેતી પ્રુતરાઇત્તિ અહી 
કરવાનો ખાસ જરર નથી. કાઈપણું હોટલમાં ઉતરતા પહેલાં 

દર શ્ગાઉધી નછી કરી તે દરમો રુ' છું મળવાનું છે તૈપિણુ 
ચોકસ કરવાતી ખાસ જરૂર હોય છે કેમકે કેટલેક ઠેકાણે 
અન્તયયા માષ્રુસ ન્વણી દીવા માટે આટલુ" રહેવા માટે 

જટલું એવુ' એનુ ખીલમાં ચઢાની દે છેઃ જેક્લા 
શ્રસ્યુસ માટે ગઈડિ ન હષ તેર પછી કુક કમ્પતીના 
હોટલ ડુપતો. વધારે સગવડવાળા થઈ પડે છે. આ કૂપતોથી 
દરરોજ સાતુધી આઠ રૂપિયા ખર્ષ થાય છે આથી) પણુ 
વધારે ખચ કરી થકનારને માટે ધારે સગ્વડવાળી 
હટે હોમ છે એ કહેવાની ખાસ જરૂર નથી, 

દીપ (ખસીસ )ે --રેપર્મા ખકિસતુ' નર 
ખલુ વમી પડ્યું છે. પહેલા વર્ષના મુસાફરને ખેતા 
તેઉરોને પંદર રૂપિયા બક્ષીસ આપડી પડે છે રાહેરમાં 
ઉપહાર ગૃહમાં ૦૮૪એ તોપયુ ' બાલૃ ચુક્ાવતી વખતે 
દયાંશ રકમ કમમાં, કમો ટપ આપડી પડે છે. 

શાઇડને માટે થયેલેદ ખર્ચન--અમારા છ મહિનાના 
ગ્રવાસર્માં અમે સમમારી સાયે એક માહિતગાર માસ 

સાધેન રાખ્યો] હ્તો તેથી ભમતે ઘણીઝ સગવડ મર્ગી 

ક હિમત 
-્---------- 

૭૦-૯-૩૨ 

૪કર-૨૭ન૩ 
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ગક કમ્પની તરફ્થી રોજ દર્ ગાઇડ રાખીન તતો તેને 
રોજના છ સાન તિલિમ આપના પડે છે. અ તે કાન 
શોજ'દરી હેવાધી આપને હોટેલમાં જએ તારે આપ 

ણુને છેડી ચાલતો થા) છે. અત્રે કાયમતો ચાઈ 

રાબેલે હોવાકી તેડું માડી ભાડુ અતે જમણ ખર્ચ 

અમારે માથે પડ્યો ખરો, પગુ આવો માડિતમાર માગુમ 

સાથે હોવાથી હોલના દર ઠરાવવાના વિનેરે યધબ્રોમાં 
અમતે એતાથી ધસેપ જાય ચનો. માટે ગાઉ ભપે 

થવેલો ખર્ષ «રા વનારે લાને છે, પુ તેતા જાયદાતો 
વિચાર કરતાં તે ખર્ચ બહુ ખટક્તો નથા. વળી રાતડાડો 
પ્રવામમાં જુ” જુડી બાવા ન સનારો નોકર જડે હેળથી 

અમને કોઇ ધકારની અડચણ આવી નહિ. માનો બેઇજન 

ખર્ષ અતે ભાડા પચ રૂ. ૭૦૦ થયે! તેતો રેલ્લે અર્ચ 
ફે. ૫૫૦ યયા. અતે તેતા મડેતતાછાતા ર્. ૭૫૦ થયા. 
એટ્લે એકદર રૂ. ૨૦૦૦ ગાઇડતો ખચચ થયો. અબે 

પાંચ જણા પ્રવાસમાં સાધે હે;તાવી દરેક્તે ર. ૪૦૦ ભાગે 

આવ્યા. અમે યાંયજયૂ। સાપે હના, તોજ આડી રીતે 

ગાઇડ રાખવામાં પોકાયદ જકલા ચાજુસને ગ ખર્ચ 

ળક? આરે ષઈ પડે. ગાઇયનેર શેોણક૮ત ખચષ અમારા ફરા 

કમી થયો તેવુ' કાય એવુ છે કે, રરેક હેડટેલમાં ચાર પાંચ 

ઘરાક તે એક સામટા આણી શકતો હતો, એટશે તેને એછે 

દરે ખાવાડું મળતુ: ઉપરતે. જે ખચ બતાવ્યો છે તે 

એકલાને ધવાસર્માં વધારે આવે તેસ્તાભાવિદજ છે અતે ચાર 

પાંચ જણુ સામે હાવાથીજ ઓછા બચ્યાં (રી રાકયા હવા, 
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ગાઇડ ખુકે સાસિકે વતતમાન પત્ર વગેરેનો 
ખર્ચરે--યુશોપના પ્રરાસે નીકળવાં પહેલાં કેટવીક ગાઇડ 
ખુષ્નો વાંચવી પડે છે, અતે યુરોપમાં શ્વેવા જેવુ રા' છે 

તે અગાઉથી નષ્ઠી થવાથી કયા રસ્તે «/તું તે ડરવવામાં 

ઉપમોમી થઇ પડે છે. પ્રત્યેક દેશના પવાય માટે ઉપયોગી 
પડે એવી બેડૅક્રની પવામતી ગાઇડ બુકા મળે છે તે ઘણી 

ઉત્તમ છોષ છે. બેટેક્ર નામ દક્ષણી જેગું વાગે છે પણુ 
તે જર્મન નામ છે. પભેક દેઘતી, ગામની અતે પેક્ષણીય 
સ્થળડી આમાં સપૂણુ" વિશ્વીય માહિતિ હે!ય છે. આ 
ચોપડી વેચાતી દ્વેતી સારી. ઓછે ખર્ચ કસ્તો 
હેય તો સેચંલ ગાઇડ કવી. આમાં આખા કુરાપની 
માહિતી છે. આ સિવાય મલેક મ્યુઝીઅમની અતે 

પ્રેટ્વાણીય સ્યળતી જાદી જદી ગાઇડ બુકા મળે છે તે 

સવડ પમાણે લેવી. મૈ આવી ચોપડીઓ ઘણી લીધેલી 

હેવાયી ખચ વધી પડયો. આ સિવાય ગમ્મત માટે કઈ 

ભાસિકો અને વર્તમાન પત્ર લીર્ધા હ્તા. રદ પત્રી 

કીમત અર્ધાયી એક આના સુધી હોય છે. આટલી કીંમ- 

તતા કેટલાક સચિઝ દૈનિક પતો પણુ મળે છે: માસિકોની 

કીમત્ માત્ર જુદી જુદી હોય છે. 

ચ્ાસ્ટની ઠીકીટે! અને તારનો ખ્ચઃ--પોરટલ 
યુનીયનના નામે સત દેશનો એક સપ છે. તેમાં ગેટબી- 

ટનના તાબાના દરેક રેશતેો અતે વમાકતોમાં અને 

અમેરિકાના યુનાઈટેડ સ્ટેટસતા સમાવેચ થઈ જય છે 
એટલે ગમે તે દરમાં બદ પાકીટતા અથવા પોસ્ટ કાર્ડનો 

| કિમત- 
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સામાનું વર્ણન, 

ટીકોટનો એક આને પડે છે. આ યૅતીઅન ખહારના દેરામો 

પત્રહાખવાના અદી આના લે છે. ગ્રેટકીટનમાં તારઠરવાના 

ખાર્ ચખ્દ્રોના છ આના પડે છે; અને દરેક શખ્બોા ટં 

આનો વધારે પડે છે. વિલાયત્થ્રી હિદ્સ્તાન તાર સુક- 

વાતે હોય્ તો દરેક શબ્રાનો સમારે દઢ આનો પડે છે 
આ શિતાય બીજા દેશ માટે જુદા જુદા દર હોય છે. 

નાટકેદ સિનેમા વહેરાયટી વગેરે ખેલઃ“-પતેક 
તાશ સના દર જુઘ વાધ ટોય છે. ગરીબ નાટકમાં 

છેડ્લાંમાં છેલ્લો દર મે આતા હોય છે. શ્રીમંત નાટકમાં 

ઓછામો ઓછે ખાર ગાનાથી રૂષીયો દર રહે છે. નાટ્ટ્રારમા 
કેટલે] ખર્ચ થાય તેતે નિયમ હોય નહિ પણુ અહીં સુધી 

આવનારાઓ અહીના નાટકે સરટસે। વિડેરે ખાસ «તેવા 

*/૪એ તેથી આન સામે દૈટલીક માહિતિ મને છે. યુરો" 

પમાં નાટકમાં જવાનો. પચાર ઘણે!ન૮ છે. અમે નાટકમાં 

સૂધ્યુમ પડારની ટીટ્ટીટ કહાડવા હવ 

ચિત્રના ષોસ્ટ ફાર્ડ:--દેખના આઇામેો ફેટા 
વિગ્રેરે દક નાના ગામમાં પણુ ત્યાના સચિત્ર દેખાવો 
વેચાતા મને છે. આવા કાર્ડો લેવાની ઇચ્કા થઇ બહુજ 
“અરજ સૂઝ જાય છે. પણુ આના કરવા પોતાના કેમેરાથી 

આવા રૈખાવને! ફેટા લેવા વધારે સારા. આમાં કેટલે! 

અચ કરવો તે સુનસર્ધીતો સવાલ છે. 

કષ્યાં ઘોઈવાતેોદ તથા હત્લસતનેદ પરચુરણ 
અશ્ધ--સાધાર્તુ દુદાનમાં જઇને હશ્ામત્ કરાવોએ 

કિંમતઃ 

* 
૧૦૮૦-૧૨-૮૯ 
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સામાનતુ વતત. 

તો પણુ દર ઠશ્તમતના આઠ આના આપના પડે છે. 

સારી દુકાને તો. રૂપીયો। પડે છે. ડપર્ગં ધોવડાવવાતા એક 
શર્ટના ચાર ચાર આના, હાથ રૂમાલતેદ અડધો આતો, 

એક કલરનો એક આને, મોનાની જેડનો એક આતો, 
જાઈીટતા બે આના અત્વા દર છે. રેશમી કપડાનદ આથી 

પણુ વધારે પમા થાય છે. કપથા માત્ર ઘણાજ સરસ 

ઘેતાય છે તેતી નદ નહિ. આપલે ત્યાં ભિકારીને 

આપીએ છીએ તેમ અહીંઆં અધો વથા એક આણે અપે 

વગેરે સામાનમાટે થયેલો ખચ (પહેલા પરિસિટટ ધમાણે). 

ટીપઃ--મારા એકલા માટે ઉપરપ્રમાશે ખર્ચ" થવેદ 
અમારારમાંતા દરેક્તે પણુ ઉપર પમાણે ખરચ થયેદ. ગાઇડ છુક 

ચિત્ર વિગેરેતા ખચ મારો એકલાનોજ છે ર. પવારે પષ્ડુ 

“આ માટે જદો ખચ કર્યો હતો. અમારા ધવાસમાં આ 
અચ નને કે અમે રીતસર કર્યોય હતો જતે ચાર પાંચ 
જુ સાથે હતા તો પણુ દરેકને આ પમાણે ખર્ચ આવ્યો. 

છે. માટે એકલા માણુસતે આથી સવાયે! કે દોરો ખચ. 

ચાય તેરમા નવાપ નથી. માત્ર એકદર કલ્પના માટે આ 

આપેલુ છે. 

જે. રસ્તાપર €ભા રહી છુટ પાવીસ ઠરારવીએ તો બે 
આના પડે છે. યુરોપતદ પવાસમાં નિકળતા મારા લુગત્ર 

--------------9.૦૦--૦-૦૦-૦૦-નન-નન૦૦૬૦૦ઝ--. 
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